NVZA Standpunt specialistische geneesmiddelen thuis
Verstrekking, begeleiding en toediening
Behoefte van de patiënt centraal
Voor patiënten is het steeds vaker de wens om specialistische geneesmiddelen thuis te gebruiken.
Nieuwe specialistische geneesmiddelen en nieuwe toedieningsvormen bevorderen dit, zodat de patiënt
niet meer naar het ziekenhuis hoeft te reizen.
Steeds meer patiënten wensen zelf de regie te nemen over hun medicijngebruik. Zij kunnen met een
duidelijke instructie het middel zelf toedienen. Als dat te veel gevraagd is, kan vanuit het ziekenhuis een
verpleegkundige het infuus of de injectie bij de patiënt thuis toedienen. Zo kunnen steeds meer geneesmiddelen, inclusief chemotherapie, thuis toegediend worden.

Afstemming tussen patiënt, specialist en apotheker van het ziekenhuis
De apotheker van het ziekenhuis is inhoudsdeskundige op het gebied van specialistische geneesmiddelen
en bijbehorende farmaceutische zorg en daarvoor aanspreekpunt voor zowel behandelteam als patiënt.
De kwaliteit van deze farmaceutische zorg wordt geborgd middels door de NVZA opgestelde zorgpaden.
Samen met de ketenpartners wil de NVZA voor introductie van een nieuw geneesmiddel afstemmen op
welke wijze de zorg rondom de patiënt het beste ingericht kan worden.
De benodigde geneesmiddelen zijn in de apotheek op voorraad, de te verstrekken farmaceutische
informatie is binnen de ketenpartners afgestemd en er zijn korte communicatielijnen met arts, patiënt en
verpleegkundige. Hierdoor krijgt de patiënt het juiste geneesmiddel met de benodigde farmaceutische
zorg op de juiste locatie (thuis of in het ziekenhuis).

De apotheek van het ziekenhuis als vanzelfsprekende partner
De visie van de NVZA is dat deze specialistische geneesmiddelen rechtstreeks via de apotheek van het
ziekenhuis aan de patiënt verstrekt worden in nauwe afstemming met de voorschrijvend specialist en
verpleegkundige. De apotheker van het ziekenhuis is samen met medisch specialist en verpleegkundige
onderdeel van het behandelteam, dus mede verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke behandeling
met specialistische geneesmiddelen van de patiënt.
De apotheker van het ziekenhuis werkt samen met de openbaar apotheker en kan voldoen aan de richtlijnen rondom informatieoverdracht.

Gepast gebruik en doelmatigheid
In overleg met patiënt en medisch specialist bepaalt de apotheker van het ziekenhuis mede de meest
doelmatige keuze voor de te leveren geneesmiddelen, waarbij het adagium geldt: ‘Goedkoop als het kan,
duur als het moet’. Als het gaat om de vergoeding van de kosten van het geneesmiddel en de
farmaceutische zorg die voor de patiënt benodigd is, is het van belang dat deze vergoeding reëel en
kostendekkend is. Aanvullende activiteiten zoals thuisbezorging en thuistoediening door een verpleegkundige, dienen niet uit eventuele marges betaald te worden, maar vergoed te worden vanuit een passend
tarief voor de zorg in afstemming met de zorgverzekeraars.
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Afgestemde specialistisch farmaceutische zorg: effectief, veilig en doelmatig

Patiënt

Aanvullende zorg en thuistoediening
Therapietrouw
Verspilling minimaliseren
Farmacovigilantie

Apotheker

Afstemming zorgbehoefte
Instellen en aanpassen behandeling
Monitoring bijwerkingen

Keuze geneesmiddel
Start-stop criteria
Dosisoptimalisatie
Doelmatigheid

Specialist

Samenvattend
1. Centraal aanspreekpunt voor specialistische geneesmiddelen voor patiënt, verpleegkundige en
voorschrijver
2. Zorgpad en korte communicatielijnen met artsen en verpleegkundigen binnen het ziekenhuis
3. Geneesmiddel en expertise direct beschikbaar in de apotheek van het ziekenhuis
4. Kwaliteitsbevordering: sturing en borging
5. Goedkoop als het kan, duur als het moet: kwaliteit en doelmatigheid geborgd
6. Reële vergoedingen voor farmaceutische zorg en overige activiteiten
7. Afspraken met zorgverzekeraars om deze zorg vorm te geven
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