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Definitie medisch 
specialistische zorg
■ Behandeling onder regie ziekenhuis
■ Onderdeel van specialistisch zorgpad
■ Voorgeschreven door specialist
■ Specialistische kennis/begeleiding door 

apotheker en arts
■ Veelal dure medicatie (specialité)
■ Extramuraal en intramuraal budget



Medisch specialistische 
geneesmiddelen

■ TNF-alfaremmers
■ Fertiliteitsmiddelen
■ Groeihormoon
■ Immunoglobulines
■ Antibiotica iv
■ Antimycotica iv
■ Stollingsfactoren iv
■ ‘Oncolytica’
■ Hepatitis C middelen
■ Hematopoetische groeifactoren
■ MS-medicatie
■ Medische voeding
■ En nog veel meer 



NVZA

■ NVZA vertegenwoordigt apothekers van het 
ziekenhuis 

■ Visie op specialistische zorg

■ Handboek voor implementatie

■ Zorgpaden beschreven voor inflammatoire 
darmziekten, atriumfibrilleren, oncologie, 
reumatologie, nierschade, Hepatitis C

■ Rol van apotheker in ziekenhuis wordt steeds 
groter 



Visie NVZA

■ Apotheek van het ziekenhuis is centraal punt 
voor specialistische geneesmiddelen voor patiënt 
en voorschrijver

■ Zorgpad met korte communicatielijnen binnen het 
ziekenhuis: ketenzorg

■ Korte lijnen met de medisch specialist en 
verpleegkundige

■ Unieke expertise over specialistische 
geneesmiddelen. 



Visie NVZA

■ Ervaringen van andere patiënten delen met de 
patiënt.

■ Geneesmiddel direct beschikbaar

■ Één voorschrijfmethode vanuit het medisch 
dossier

■ Kwaliteitsbevordering: sturing en borging

■ Goedkoop als het kan, duur als het moet



Specialistische geneesmiddelen, 
onze zorg!

■ Veilig, effectief en doelmatig gebruik van 
geneesmiddelen in de specialistische 
zorg voor een optimale gezondheid van 
mensen, dichtbij huis

■ Doelstelling NVZA: 80% van de 
specialistische medicatie onder regie van 
de apotheek van het ziekenhuis geleverd





Handboek

■ De geneesmiddelen

■ Toedieningsvormen en hulpmiddelen

■ De keten en hun verantwoordelijkheden

■ Voorschrijven door arts

■ Distributie 



Handboek

■ Farmaceutische patiëntenzorg

■ Verpleegkundige zorg

■ Betrokkenheid van de patiënt

■ Financiering en declaratie

■ ICT-ondersteuning







Maar we zijn er nog niet ......





Ik nodig u uit

■ Denk echt in het belang van de 
patiënt!

■ Stap over de huidige schotten 
heen!

■ Werk samen!



Zichtbaar actief,
persoonlijk aanwezig, én
verankerd in de zorg!


