EMPACT! Collectief Empact Platform Chronic care
Beste apotheker,

We willen u graag via deze brief op de hoogte brengen van de acties die opgestart worden die voor
u relevant zijn en waarvoor we uw medewerking willen vragen vanuit EMPACT. (EMPACT is één van de
twaalf lopende chroniccare projecten in België, meer info vindt u op www.empactzorgt.be of
www.integreo.be.)

1. Huisapotheker – in kaart brengen zorgteam
Voor de inclusie van het chroniccare project EMPACT willen we ons in eerste instantie richten naar de
volgende doelgroep: personen met minstens 1 chronische aandoening met polyfarmacie. Meer
specifiek gaat het om personen aan wie het voorbije jaar in uw apotheek 5 terugbetaalde
geneesmiddelen werden afgeleverd, waarvan ten minste 1 chronisch geneesmiddel. Dit is dus
dezelfde doelgroep als deze van de personen die in aanmerking komen voor een huisapotheker.
We willen bij deze doelgroep het (zorg)team in kaart brengen en dit a.d.h.v. een ‘lidkaart’ die de
grootte van een identiteitskaart heeft. Op deze kaart worden volgende namen en contactgegevens
verzameld:










Patiënt – cliënt
Contactpersoon in geval van nood (ICE)
Mantelzorger
Huisarts
Huisapotheker
Ziekenfonds
Thuisverpleegkundige
Gezinszorg
Enzovoort

Geïntegreerde zorg en samenwerking starten bij het kennen van elkaar. Vandaar dat het team van de
cliënt letterlijk in beeld gebracht wordt. Wanneer het kaartje effectief gebruikt wordt, zal het ervoor
zorgen dat alle leden van het zorgteam elkaar sneller kunnen contacteren. En dit zeker in
noodgevallen, zoals een meer verwarde periode, een ziekenhuisopname, enzovoort.
Hoe draagt u als apotheker hieraan bij?
Stap 1: Huisapotheker
Bij deze doelgroep is het essentieel dat de huisapotheker de cliënt opvolgt en begeleidt in het goed
gebruik van zijn geneesmiddelen, het medicatieschema up-to-date houdt en dit schema ter beschikking
stelt van het zorgteam (en de cliënt).
Stap 2: Informeren van de cliënt omtrent EMPACT
We zouden willen vragen om de informatiebrochure van EMPACT mee te geven aan de cliënt en het
toestemmingsformulier (Inschrijving in EMPACT) te laten ondertekenen. Met dit formulier geeft de cliënt
toestemming om:



Deel te nemen aan EMPACT en gegevens te delen (zoals omschreven in de informatiebrochure),
Zijn gegevens te laten verwerken om effect te meten van bepaalde acties,
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De leden van het zorgteam op de hoogte te brengen van deelname van het project (dit
a.d.h.v. de lidkaart),
Deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek van EMPACT (anoniem),
Deel te nemen aan vragenlijsten omtrent levenskwaliteit (telefonisch of digitaal).

Meer informatie en het volledige informed consent vindt
https://empactzorgt.be/fileadmin/media/empact/IC__NL_EMPACT.pdf.

u

via

deze

link:

We zouden u willen vragen om de ondertekende toestemmingsformulieren in deze enveloppe terug te
bezorgen aan de Westvlaamse.
Stap 3: In kaart brengen van het zorgteam
We zouden willen vragen om aan deze cliënten een lidkaart van EMPACT mee te geven, dit kort te
samen te overlopen en uw gegevens in te vullen. Het is de bedoeling dat de cliënt de kaart aan de
andere leden van het zorgteam geeft om aan te vullen.
In deze enveloppe vindt u 15 informatiebrochures van EMPACT, toestemmingsformulieren en lidkaarten.
U kan extra documenten aanvragen via de apothekersvereniging of via mail naar
empact@wvlzorgt.be.

2. Overige acties
Voor de specifieke doelgroep van personen met de ziekte van Parkinson (of een parkinsonisme) starten
nog enkele acties in de nabije toekomst:



Vormingen omtrent Parkinsonmedicatie voor apothekers
Parkinsonpaspoort met medicatieschema

Meer informatie omtrent deze acties krijgt u binnenkort.

Mocht u nog algemene vragen of vragen omtrent deze acties hebben, neem dan zeker contact op met
onze projectcoördinator Charlotte Libbrecht: empact@wvlzorgt.be of 0492 183991.
Meer informatie vindt u op onze website www.empactzorgt.be of via onze nieuwsbrief (inschrijven kan
via https://empactzorgt.be/index.php?id=23).
Met vriendelijke groet,
Charlotte Libbrecht
Projectcoördinator EMPACT

