
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beste apotheker, 
 
De Brug is één van de twaalf Belgische projecten voor geïntegreerde zorg voor chronisch 
zieken en loopt in de regio Zuid West-Vlaanderen. Het is de bedoeling om de gezondheid 
van de bevolking te verbeteren, de kwaliteit van de zorg te verhogen en efficiënter te 
werken. De projecten lopen minstens tot 2022. 
 
Met dit schrijven willen wij u graag op de hoogte brengen dat uw patiënt is geïncludeerd 
voor de actie zorgpad hartfalen van De Brug. Uw patiënt heeft u aangeduid als zijn/haar 
huisapotheker. 
 

 
Uw patiënt ontving van de cardioloog en/of hartfalenverpleegkundige: 

 patiëntendagboekje voor registratie van parameters op advies van de arts  

 een infoboekje over hartfalen 

 een intakegesprek voor De Brug met informed consent 

 een educatiesessie over hartfalen 

 gezondheidscheques worden later opgestuurd door De Brug 
 
Via de gezondheidscheques zal uw patiënt gestimuleerd worden tot het opstarten van een 
leefstijlprogramma rond bewegen, gezonde voeding en/of middelenmisbruik zoals stoppen 
met roken. 

DE BRUG 

Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid 

Een geïntegreerd zorgpad 
Het zorgpad hartfalen is een geïntegreerde opvolging van patiënten met hartfalen door het 
hartfalenteam volgens de richtlijnen van het reeds ontwikkelde zorgpad hartfalen in Zuid en 
Midden West-Vlaanderen.  
 
De ernst van de ziekte, het chronische karakter met frequente exacerbaties en de multi-
orgaanaantasting vergen een nauwe samenwerking tussen de verschillende zorgverleners 
thuis en in het ziekenhuis. Het is aangetoond dat een dergelijke zorgprogramma hartfalen een 
duidelijke meerwaarde biedt bij de succesvolle behandeling van hartfalen met verbetering 
van de prognose en de levenskwaliteit van de patiënt. 
Door het stroomlijnen van de kwalitatieve samenwerkingen tussen huisartsen, apothekers, 
cardiologen en andere zorgverleners verwachten we op korte termijn 10% minder 
ziekenhuis(her)opnames omwille van cordecompensatie of ondervulling. Ook het aantal 
ambulante consultaties en onnodige onderzoeken zal sterk afnemen door de eenvormige 
aanpak. 
 
Het beter opvolgen van de parameters zoals gewicht en bloeddruk heeft tot gevolg dat de 
patiënt sneller de stabiliteitsfase met een optimaal medicatiegebruik zal bereiken na ontslag 
uit het ziekenhuis. Een goede begeleiding van de apotheker en de huisarts bij oa. het 
medicatiegebruik alsook de therapietrouw is hierbij onontbeerlijk. 

 



 
Wat vragen we van u als apotheker? 
De patiënt adviseren over GGG (Goed Geneesmiddelen Gebruik) bij hartfalen volgens de 
richtlijnen van het zorgpad. 
De richtlijnen voor de apotheker kan u terugvinden op de website www.debrugzorgt.be 
 
 
Het patiëntendagboekje kan u beschouwen als het communicatieschriftje met het 
hartfalenteam. Onregelmatigheden of belangrijke aandachtspunten kan u in dit boekje 
noteren zodat ook de andere leden van het team dit kunnen lezen. 
Indien nodig kan men ook steeds contact opnemen met een lid van het team. Alle leden 
vindt men op het 1ste blad van dit boekje terug. 
 
Volledige extramuraal zorgpad hartfalen: http://lmn-zwv.be/lmn/zorgpad-hartfalen 
 
Vergoeding 
Indien er efficiëntiewinsten worden verworven voorzien we een financiering per GGG met 
een maximum van 2 per jaar/patiënt. 
Gelieve hiervoor de CNK code CCP01_HF = 5520952  te registreren. Uw tarificatiedienst zal 
De Brug maandelijks een overzicht bezorgen van het aantal door u uitgevoerde GGG’s. 
 
Wenst u meer info? 
Contacteer uw tariferingsdienst 
De Westvlaamse Apothekersvereniging   OPHACO 
info@dewestvlaamse.be    a.santi@ophaco.org 
Tel.: 051/691122     Tel.: 02/529.92.15 
 
Contacteer Virginie Huys, projectcoördinator 
www.debrugzorgt.be 
Debrug@WVLZorgt.be 
Tel.: 056/63.60.67 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking, 
 
 
Virginie Huys en Rita Barilla  Inge Huysentruyt   Anne Santi 
Projectcoördinatoren De Brug                   Bestuurslid en vertegenwoordiger  Ophaco 

Apothekers in De Brug 

 
 
 

Dit project is erkend door: 

http://www.debrugzorgt.be/
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