
 

Beste apotheker 
 

Sommige infecties vereisen langdurige intraveneuze (parenterale) therapie die, op enkele voorwaarden na, 
veilig kan worden verdergezet in de thuissetting (na opstart in het ziekenhuis). Dergelijke programma’s worden in 
de literatuur beschreven als OPAT (“outpatient parenteral antimicrobial therapy”). Het voornaamste doel van het 
OPAT-programma is de patiënten toe te laten de behandeling op een veilige en doeltreffende manier te 
vervolledigen in hun eigen comfortabele thuisomgeving, zodat ze hun dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk kunnen 
hervatten. Een aantal andere belangrijke voordelen van OPAT zijn een verhoogde kwaliteit van de zorg (bv. 
preventie nosocomiale infecties), kostenbesparingen (bv.  kortere hospitalisatieduur) en optimalisatie van het 
gebruik van ziekenhuisbedden. 

De Belgische wetgeving voorziet aflevering van sommige geneesmiddelen via de ziekenhuisapotheek, andere via 
de officina-apotheek.  

Met dit schrijven willen we u op de hoogte brengen dat, in het kader van een OPAT programma, een patiënt via 
uw apotheek intraveneuze antibiotica en/of materiaal zal komen afhalen.  

We zijn ons bewust van enkele knelpunten hieromtrent, waaronder de goedkeuring van het attest bij bepaalde 
antibiotica en de beschikbaarheid van de antibiotica bij de groothandel. 

Bij opstart wordt de intraveneuze therapie en het materiaal voor 3 dagen vanuit de ziekenhuisapotheek afgeleverd. 
Bij sommige groothandels is een beperkte hoeveelheid intraveneuze antibiotica beschikbaar en bij andere is dit niet 
voorradig, maar dit kan steeds door hen besteld worden bij de firma. Gelieve dus tijdig te bestellen bij de 
groothandel zodat de continuïteit van de therapie niet in gedrang komt. 

De materialen nodig voor toediening van de therapie en verzorging van de katheter worden gedeeltelijk door de 
thuisverpleegkundige voorzien. Andere zaken dient de patiënt aan te kopen via de huisapotheek. Dit materiaal kan 
besteld worden in de groothandel. 

In bijlage vindt u ter illustratie een overzicht van het materiaal met de CNK-code die wij ontvangen hebben van de 
firma Febelco en de medicatie specifieke fiche.  

Praktisch : 
• De geneesmiddelen worden door de patiënt afgehaald ofwel bij de huisapotheek ofwel in de 

ziekenhuisapotheek (afhankelijk van het soort antibioticum).  
• De nodige voorschriften en indien nodig het attest worden door de behandelende ziekenhuisarts voorzien 

en afgeleverd aan de patiënt. 
• Therapie en verzorging van de katheter wordt bij de patiënt thuis uitgevoerd door de 

thuisverpleegkundige. 
• Een deel van het materiaal wordt door de patiënt aangekocht in de huisapotheek. 
 

  



 

Bij vragen kan u steeds met ons contact opnemen. 
 

 
 

Alvast bedankt voor de samenwerking, 
 

 
Namens Team Transmuraal zorgpad OPAT 
 
 

 
Bijlage 1: Overzicht CNK codes van mogelijk materiaal ter illustratie 

- Afdekverband 10x12:   CNK 1161-009 
- Afdekverband 7x9:   CNK  1224-120 
- Bijspuitpoort  

discofix 3-weg kraantje  CNK 2040-145 
             trousse met bijspuitpoort  CNK 3631-611 
 - Cavilon swab:   CNK 1437-268 van 1ML  
    CNK 1478-718 van 3ML 
- Combistopper:   CNK 2326-759 
- Debietregelaar:   CNK 2768-471 Easyflow 
    CNK 1281-401 Dial-a-flo  
- Driewegkraan:    CNK 0383-182 + Slang 
    CNK 2040-145 zonder slang 
- Fixatiepleister Picc:   Heeft geen CNK, verkrijgbaar op Infodienst Febelco per stuk.  
     Ref.  PIC0220CE  
- Grippernaald:   CNK 2853-752 
- Handschoen (niet steriel): CNK 2768-620 maat Medium 
- Handschoenen (steriel):  CNK 2912-822 per paar 
- Katheter blauw:   CNK 1425-818 BLAUW 
- Kleefpleister:    CNK 0857-706 
- Kompressen (niet steriel): CNK 1337-773 per 2ST 
     CNK 2336726 per 75x2ST 
- Kompressen (steriel):   CNK 0227-439 per 5st    
     CNK 0192-294 per 40st 
- Luer spuit 10ml:  CNK 2954-782 per 10ST 
    CNK 0684-522 per 1ST Terumo 

Contactgegevens AZ Groeninge: 
- Logistieke vragen rond medisch materialen en antibiotica: apotheek az groeninge: 056/63.50.90 
- Medische vragen: contacteer de behandelende arts. 
- Voor dringende medische of logistieke vragen buiten de openingsuren: spoedgevallendienst: 056/63.61.12 

 



 

- NaCl 0,6% Minibag 50ml  CNK 1741-719 
- Ontsmettingsalcohol:   CNK 2683-068 
- Posiflush:   CNK 2697-290 
- Safeflow extention set  Heeft geen CNK, verkrijgbaar op Infodienst Febelco per stuk. 

ref. 4097154  
- Steriel veld:    CNK 2936-433 
- Trousse (Perfusietrousse): CNK 3091-147 
- Windel:   CNK 0832-683 
 


