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Op 20 april gaat de nieuwe apotheek van 
het ZOL in Genk ‘live’.  In de nieuwe zieken-
huisapotheek zullen efficiëntie en doorge-
dreven medicatieveiligheid centraal staan.

Om de efficiëntie te verhogen wordt een com-
binatie gemaakt van shuttleliften voor opslag, 
die 11 meter hoog gaan over 3 verdiepingen, 
een rollenbaan om de afgewerkte producten 
in bakken voor vervoer door te geven en een 
doosjesautomaat voor de volautomatische 
opslag en verdeling van doosjes. Dit in com-
binatie met de paternosterkasten waaruit er 
manueel klaargezet wordt.  

“We beschikken in de nieuwe apotheek over een 
omvangrijk steriel blok,” zegt diensthoofd apo-
theker Marnik Stragier. “Dat is nodig om onze 
geneesmiddelenproductie die in grote mate 
bestaat uit toxische bereidingen of cytostati-
ca, met daarnaast steriele bereidingen zoals 
bijvoorbeeld parenterale voeding, bereidingen 

voor pijnbestrijding en in mindere mate de klas-
sieke magistrale bereidingen. Centraal staat de 
kwalitatieve productie van geneesmiddelen.  Bij 
de aanmaak van steriele geneesmiddelen is het 
vooral belangrijk om microbiële contaminatie  
te voorkomen: hiervoor is luchtbehandeling een 
belangrijke vereiste. Daarnaast is er ondermeer 
een kledingsregime dat er op gericht is zo wei-
nig mogelijk deeltjes te produceren.”

In het ZOL werken 13 ziekenhuisapothekers, die 
ondersteund worden door apotheekassistenten, 
administratief medewerkers en magazijniers. Zo 
wordt een totale personeelsformatie bereikt van 
54 FTE’s.  De ziekenhuisapotheek ZOL is een 
officieel opleidings- en stagecentrum voor (zie-
kenhuis)apothekers en apotheekassistenten. De 
dienst beslaat een oppervlakte van 2.000 m²  
en  de omzet bedraagt 58 miljoen euro per jaar. 
Daarvan bestaat ongeveer de helft uit genees-
middelen en de andere helft uit implantaten,  

prothesen en steriele verzorgingsproducten. 
De omzet van implantaten en prothesen is de 
jongste jaren opmerkelijk  gestegen, terwijl de 
uitgaven voor geneesmiddelen stagneren door 
de strenge besparingsmaatregelen en forfaitari-
sering van de geneesmiddelen in het ziekenhuis. 

Het gamma in een ziekenhuisapotheek verschilt 
van dat in de officina: veel meer geneesmidde-
len worden toegediend in injecteerbare vormen 
en er is een uitgebreid gamma aan infuzen. 
Maar de klassiekers zijn er ook. Jaarlijks vertrek-
ken 25.000 tabletten Dafalgan naar de patiën-
ten in het ziekenhuis.

De nieuwe apotheek in het ZOL is één van 
de 5 speerpuntdiensten die het ZOL dit jaar 
openstelde tijdens de Dag van de Zorg, samen 
met de dienst palliatieve zorgen; cardiale en 
respiratoire revalidatie; de operatierobot in het 
OK en de nieuwe verpleegafdelingen geriatrie.

NIEUWE APOTHEEK ‘LIVE’ OP 20 APRIL


