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Mogelijke thema’s/onderwerpen met betrokkenheid van de 
ziekenhuisapotheker 

Interactie: methodes die u kunt 
toepassen 

Materiaal ter beschikking 

 

Materiovigilantie 
- Registratie van incidenten met medische hulpmiddelen (MH) in het ziekenhuis 
- Opvolging van incidenten  
- Proactieve benadering om incidenten te voorkomen  
- Ervaringen met het melden van incidenten in het kader van de materiovigilantie op 

niveau van het FAGG 
 
Traceren van MH 
- Ontwikkelen en implementeren van een systeem bv. in het operatiekwartier 
- Type traceersystemen (voor en nadelen) 
- Wat, waar, waarom, hoe van traceren in het ziekenhuis 
 
Initiatieven voor het goed gebruik van MH 
- Praktijkvoorbeelden over het toepassen van een goede praktijk 
- Hoe het toepassen van goede praktijken stimuleren en opvolgen 
- Gebruik van standaarden (al dan niet ontwikkeld in het ziekenhuis) 
- Gebruik van MH voor het toedienen van zorgen: wondzorg, toedienen van 

geneesmiddelen en/of voeding, thuishospitalisatie 
 
Beleid MH 
- Rol ziekenhuisapotheker vanuit de ziekenhuisapotheek en op de verpleegafdeling 
- Rol van de verschillende betrokken zorgverleners binnen het circuit van MH 
- Samenwerkingsverbanden tussen betrokkenen voor het verbeteren van kwaliteit en 

veiligheid 
- Missie en rol van het Comité medisch materiaal 
 
Sterilisatie en gebruik van gesteriliseerde materiaal 
- Reinigen en ontsmetten van MH 
- Traceersystemen van gesteriliseerde producten 
- Circuit van gesteriliseerd materiaal 
 
Keuze van MH 
- Procedure in het ziekenhuis om keuzes te maken 
- Procedures van aankoop en bevoorrading 
- Analyses van de kostprijs en meten van verbruik 
 
Informatie en vorming 
- Informatie en educatie van de patiënt na implantatie van een MH 
- Vorming van zorgverleners bv. bij in gebruik name van nieuwe producten 
- Bespreking van cases bv. na incidenten 

 

 Powerpoint presentatie : max 5 slides = 
voordelen, nadelen, lessen die werden 
getrokken, toekomstige aandachtspunten 
gevolgd door een discussie/debat 
 

 Video 
 

 Demonstratie van tools, systemen, folders, 
…. 

 

 Debat op basis van een stelling of een 
probleem 

 

 Voorstellen/opmaken van een algoritme 
 

 Aansporen tot debat en uitwisseling van 
ervaring door alle deelnemers per sessie 

 

 Brainstorming 
 

 Ronde tafel gesprek 
 

 Presentatie geven in samenwerking met 
een collega van een ander ziekenhuis en 
ervaringen vergelijken 

 

 World café (www.theworldcafe.com) 
 

 KJ-methode (httoolbox.weebly.com/kj-
methode.html) 

 

 Focus groep discussie 
 

 Bespreken van cases  
 
 
 
 

 

 Flipchart 

 Schrijfpapier 

 Gekleurd papier 

 Stiften 

 Wit bord 

 Beamer 

 PC Wie met Mac werkt, 
voorziet zelf de pc en de 
nodige kabeltjes. 
 

 Plakband 

 Internetaansluiting 

 Stoelen 

 Tafels 

 Ander materiaal kan 
worden aangevraagd, we 
leveren in de mate van het 
mogelijke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.theworldcafe.com/
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Circuit van een MH 
- Stappen 
- Verantwoordelijkheden 
- Wie doet wat 

 
Ontslag van patiënt met een implantaat 
- Informatie aan patiënt, eerstelijns-zorgverleners 
- Delen van informatie 
- Traceerbaarheid 
- Meegeven van materiaal aan de patiënt bv. voor het weekend 
 
Andere 
- Ontwikkelen van doelstellingen en indicatoren 
- Debat:  

o de ziekenhuisapotheker adviseert de patiënt en arts over het gebruik van 
medische hulpmiddelen 

o kan klinische farmacie worden toegepast bij het gebruik van medische 
hulpmiddelen, …… 

- ……… 
 

 
 
 


