Medicatie Monitoring en
Optimalisatie (MeMO)
Wat is MeMO?
‘Medicatie Monitoring en Optimalisatie’ (MeMO) is een evidence based interventie van
Health Base gericht op het optimaliseren van farmacotherapie. MeMO ondersteunt u en
uw apotheekteam volledig om therapietrouw te verbeteren en ongewenst gebruik tijdig
te stoppen.

Doel
De MeMO-interventie van Health Base beoogt optimale begeleiding van patiënten bij hun
medicatiegebruik. Om dit doel te bereiken, krijgt uw apotheekteam ondersteuning bij het
registreren, signaleren, evalueren, interveniëren en rapporteren van de
medicatiebegeleiding.

Zorginformatiesystemen
Binnen MeMO werkt u met de zorginformatie van Health Base. Deze sluit goed aan op
zorginformatiesystemen in de eerstelijnszorg, zoals Pharmacom en Medicom voor
apotheken en huisartspraktijken. De MeMO-werkwijze is ook toepasbaar op andere
zorginformatiesystemen. MeMO maakt in het apotheekinformatiesysteem (AIS) gebruik
van Eerste en Tweede Uitgifte Begeleiding, GIP (Geneesmiddelinformatie voor de
Patiënt), EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) en Q-module, gecombineerd met de
inhoudelijke ondersteuning van het zorgproces, zoals Zorgprotocollen, checklists en
evaluatieformulieren.

Uitvoering
Een voorbeeld van een MeMO-traject is het stimuleren van therapietrouw bij
osteoporosepatiënten. Met behulp van Eerste Uitgifte Begeleiding herkent u nieuwe
osteoporosepatiënten. Door registratie van het contact in het EPD maakt het AIS een
actie aan die controleert op tweede uitgifte en vervolguitgifte. Als deze uitgifte niet
plaatsvindt, is er mogelijk sprake van therapieontrouw. Dan voert de apotheek een
interventie uit en legt deze vast. Elke maand screent u met behulp van de Q-module het
geneesmiddelgebruik van de patiënten. In het traject is ook een rapportage opgenomen
voor het kwaliteitsjaarverslag.

Ondersteuning en begeleiding
Health Base ondersteunt de implementatie van de MeMO-interventie in de apotheek met
start- en vervolgbijeenkomsten, onder leiding van ervaren docenten/apothekers en met
duidelijke documentatie en werkinstructies. De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd.
Resultaat
Met de MeMO-interventie van Health Base implementeert u een werkwijze voor het
monitoren van medicatiegebruik in uw apotheek, waardoor u in staat bent om:
•
doelmatig geneesmiddelengebruik te bevorderen;
•
zorgverzekeraars inzicht te geven in de zorg die uw apotheek verleent;
•
uw apotheekteam te motiveren door inzicht te geven in de zorgresultaten.
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Onderwerpen
Het MeMO-traject is toepasbaar voor diverse patiëntengroepen waarbij therapietrouw
met langdurig medicatiegebruik voorop staat: patiënten met osteoporose, astma, COPD,
cardiovasculaire aandoeningen (lipidenverlagers, trombocytaggregatieremmers en
DOAC’s), diabetes en depressie.

Kosten
Op verzoek ontvangt u een offerte op maat.

Meer informatie
Eric Hiddink, Health Base
Tel 088 – 68 88 886
Mob 06-27 65 86 52
E-mail eric.hiddink@healthbase.nl
WWW healthbase.nl/memo
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