Medisch-Farmaceutische Kwaliteitszorg (MFK)

De nieuwe website van MFK al gezien?
De website www.mfk-qmp.be, referentiebron over de magistrale bereiding in ons land, heeft
recent een grondige make-over ondergaan. De website oogt een stuk rustiger en is vooral veel
gebruiksvriendelijker geworden. Je kan er voortaan formules zoeken op basis van verschillende
criteria en je kan een aanvraag indienen om een LOK-vergadering te organiseren, maar ook een
medisch-farmaceutisch overleg (MFO) met artsen en apothekers… Daarnaast is ook de rubriek
‘informatie’ opgewaardeerd.
De vzw MFK – of Medisch-Farmaceutische Kwaliteitszorg – wil de kennis en hulpmiddelen aanreiken die je
toelaten om het magistraal voorschrift optimaal te gebruiken. “We leiden sprekers op om op LOK-vergaderingen
te praten over TMF-bereidingen. We hebben in dat domein een jarenlange ervaring opgebouwd,” zegt MFKverantwoordelijke Kurt Wauters. “Maar we willen ook de
kwaliteit van de magistrale bereidingen bij apothekers
Naast zijn therapeutische voordelen
(behandeling op maat, een betere
bewaken en verbeteren. Twee jaar geleden hebben we
therapietrouw…), kan een magistrale
een ‘kwaliteitsbevorderend’ ingediend bij het RIZIV:
bereiding soms een oplossing zijn voor
‘Magistraal voorschrijven als additionele therapeutische
tijdelijk onbeschikbare geneesmiddelen. Het
optie’. De organisatoren van een lokale MFO-vergadering
is ook vaak voordeliger voor de patiënt, zeker
die op dat programma gebaseerd is, komen in
als die een verhoogde tegemoetkoming.
aanmerking voor een financiële ondersteuning door het
RIZIV die kan oplopen tot 2.000 euro.”
Die opportuniteit wordt uitgespeeld op de homepage van de nieuwe website. Artsen en apothekers kunnen er
een MFO ‘bestellen’. Voordien kon dat enkel in het kader van een LOK-vergadering. “Om een MFO te
organiseren, moet een lokaal projectteam met minstens 1 apotheker en
1 arts een aanvraag indienen bij het RIZIV. Wij kunnen helpen om het
aanvraagformulier in te vullen. Wij zorgen ook voor een moderator en
ondersteunend materiaal. Ons programma is gebaseerd op vragen over
specifieke bereidingen. Die halen we uit een voorafgaande enquête bij de
deelnemers. We vragen hen welke topics ze graag behandeld zien en
welke bereidingen praktische problemen stellen of uit den boze zijn. Aan
de artsen vragen we ook voor welke problemen ze graag een magistrale oplossing zouden willen. De
organisatoren voeren de enquête, wij bieden wetenschappelijke ondersteuning aan. We leveren maatwerk af en
we houden rekening met de specialisaties van artsen: huisartsen, pediaters, dermatologen… We nemen zo veel
mogelijk het werk uit de handen van de lokale organisatoren. Zij hoeven enkel te zorgen voor enkele praktische
zaken: datum vastleggen, deelnemers uitnodigen, zaal reserveren en eventuele catering…”
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Formules en informatie
De belangrijkste vernieuwing op de website betreft de rubriek ‘Formules’. Die staat nu centraal op de
homepage. “Op onze site verzamelen we niet alleen alle TMF-formules, maar ook andere waardevolle formules
uit het Tarief der Magistrale Bereidingen, dat we doorsturen naar de softwarehuizen, maar voor veel artsen niet
toegankelijk is. In totaal hebben we op onze website ongeveer 430 formules, waarvan ongeveer 200 uit het TMF.
De andere zijn een selectie van therapeutisch waardevolle formules die komen uit buitenlandse formularia of uit
het Nationaal Formularium, waar weinigen – en zeker de artsen niet – nog over beschikken.”

Je kan een formule zoeken
op basis van verschillende
criteria: terugbetaalbaar of
niet, galenische vorm, actieve
bestanddelen, excipiëntia en
zelfs indicaties (voor de
formules uit het TMF).
De laatste troef van de website tenslotte is de rubriek ‘Nuttige informatie’. De korte artikels die er geregeld
gepubliceerd worden staan nu meer in the picture. MFK publiceert ook een driemaandelijkse digitale
nieuwsbrief. “Dat blijft zo. We willen de artsen en apothekers niet overladen met informatie. We gaan wel in elke
nieuwsbrief eveneens een weesmagistrale bereiding bespreken. Dat is weliswaar voor een beperkt publiek
bestemd, maar we vinden het belangrijk om die problematiek onder de aandacht te brengen.”

Een bereiding elektronisch voorschrijven?
Dat elektronisch voorschrijven verplicht is, neemt niet weg dat magistrale bereidingen nog altijd kunnen
voorgeschreven worden. Ook als de software van de arts dat niet eenvoudig toelaat, zijn er een aantal
mogelijkheden. Artsen kunnen een magistrale bereiding invoeren in het ‘tekstveld’ van een elektronisch
voorschrift, al kan het zijn dat het softwarepakket van de apotheker dat veld niet kan lezen. Desnoods kunnen
artsen een good old papieren voorschrift gebruiken. Maar dan wel een nieuw model!
Hoewel magistraal voorschrijven niet tot de officiële uitzonderingen behoort voor de verplichting van
elektronisch voorschrijven, riskeren voorschrijvers er – gelukkig – geen sancties voor. De therapeutische vrijheid
en het belang van de patiënt moeten primeren op een verplichting tot digitalisering.
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