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Als patiënt word je op een gegeven moment in je leven geconfronteerd met een 
heleboel medicijnen. Medicijnen die op dat moment nog onbekend zijn en waarvan de 
dokter wel een aantal zaken heeft toegelicht. Je krijgt bijvoorbeeld te horen dat je geen 
alcohol mag drinken, of toch zeer beperkt. Betekent dat dan dat ik nooit meer een glas 
wijn bij mijn eten mag drinken? Je krijgt ook te horen dat je om de zoveel weken bloed 
moet laten afnemen om je vitale organen te laten checken. SLIK… Op dat moment is 
een goed gesprek met de apotheker van cruciaal belang. Je bent er immers van 
overtuigd dat je vergif moet nemen, maar probeert jezelf te overtuigen dat je lichaam 
dat nodig heeft. Maar ook later is een goed contact met de apotheker enorm 
belangrijk. Ik heb persoonlijk heel veel geluk gehad met mijn apotheker(s). Ik ben 
ondertussen toe aan mijn 2de vaste apotheker en kan daar terecht voor al mijn vragen. 
Aan de toog of zelfs aan de telefoon. Het is ongelooflijk belangrijk voor de patiënt om 
te weten dat je ergens heen kan met je vragen en dat je apotheker je als het ware 
begeleidt. Het gaat er echter jammer genoeg niet overal zo aan toe. Niet alle 
apothekers maken tijd voor hun cliënteel en geven hen het gevoel bij hen terecht te 
kunnen met hun vragen, hoewel het net heel belangrijk is om je cliënteel goed te leren 
kennen om hen beter te kunnen bijstaan. 

Niki Slangen

“in de apotheek is er geen plaats voor 
persoonlijke vragen”

Hilde Deneyer, Algemeen Directeur
Hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be

0476 777 828

“Je” huisapotheker
Een onmisbare schakel in “je” zorg
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Hoe faciliteert het 
reglementaire kader?

Klantendromen vervullen is durven

Juridisch luik
Basis: Wet van 10 mei 2015 (oud KB nr. 78 van 
10 november 1967) 
Artsenijbereidkunde
Handelingen die tot doel hebben de bereiding,

het te koop aanbieden, de detailverkoop en de
terhandstelling, zelfs indien ze kosteloos is,
van geneesmiddelen
De verstrekking van farmaceutische zorg

(ingevoegd bij Wet 1 mei 2006)
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Farmaceutische zorg (FZ)

«De farmaceutische zorg is erop gericht om op een 
continue wijze het gebruik van geneesmiddelen te 
verbeteren en de levenskwaliteit van de patiënt te 
bewaren of te verbeteren » (artikel 7 W 10 05 2015)
 = abstracte omschrijving
 moet worden geconcretiseerd: overleg met de 

patiënt en andere zorgverleners,
Geen hol begrip:  apotheker moet de FZ elke dag 

opnieuw waarmaken 

Farmaceutische zorg
2 niveaus:
Basis farmaceutische zorg (BFZ): alle patiënten
Voortgezette farmaceutische zorg (VFZ): patiënten

met een bijzondere pathologie of fysiologische
toestand, iatrogene risico’s of een slechte
therapietrouw

Farmaceutische zorg kan maar slagen indien dit
gebeurt in overleg met de patiënt en met diens
vertrouwen
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Hoe?  
Algemene richtlijnen 
KB 21 01 2009  Onderrichtingen Apothekers  en de Gids voor de Goede 
Officinale Farmaceutische Praktijken (GGOFP)

 Patiënten ontvangen in een hartelijke en vertrouwelijke sfeer
 Bij niet – voorgeschreven geneesmiddelen vraagt de apotheker voldoende informatie om het

specifieke gezondheidsprobleem van de patiënt te kunnen inschatten
 Bij VFZ: opstellen van een geïndividualiseerd plan in overleg met de patiënt en indien

mogelijk /nodig met andere zorgverstrekkers

Organisatorisch legt de GGOFP volgende verplichting op aan de 
apotheker: « In een daartoe voorzien ruimte kan een vertrouwelijk gesprek 
worden gevoerd met de patiënt of zijn gevolmachtigde ».

Concretere richtlijnen: Kwaliteitshandboek  - de algemene richtlijnen 
toegepast op de apotheek

Concrete casus: BNM - gesprekken

Definitie:
“Je huisapotheker is een apotheker die je kiest 
om je geneesmiddelengebruik te begeleiden en 
op te volgen. Hij of zij beheert je farmaceutisch 
dossier en biedt je farmaceutische zorg tijdens 

het hele verloop van je zorgtraject.”

Wat kan je huisapotheker doen?
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… als je gezond bent?

Wat kan je huisapotheker doen…

… als je gezond bent?
Onschuldige kwaaltjes behandelen en advies 

geven bij het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen
Je vooral gezond houden door je te informeren, 

ondersteunen en motiveren voor een gezonde 
levensstijl
Je apotheker biedt je toegankelijke, 

professionele en gratis zorg. 
Desnoods 24 uur op 24 en 7 dagen op 7!

Wat kan je huisapotheker doen…
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… als je denkt dat je gezond bent?

Wat kan je huisapotheker doen…

… als je denkt dat je gezond bent?
 Je risicoprofiel voor chronische aandoeningen 

bepalen door enkele vragen of een zelftest
 Je tijdig doorverwijzen bij alarmsignalen, die op het 

eerste zicht soms banaal lijken
 Chronische pathologieën vroegtijdig opsporen en je 

doorverwijzen voor diagnose

Wat kan je huisapotheker doen…
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…als je hoort dat je niet gezond meer bent?

Wat kan je huisapotheker doen…

… als je hoort dat je niet gezond meer bent?
 Je advies geven over de geneesmiddelen die je 

voorgeschreven krijgt
 Je meer uitleg geven over de aandoening die je hebt
 Een persoonlijk begeleidingsgesprek met je voeren
 Je motiveren om therapietrouw te zijn
Alle mogelijke problemen die zich met je 

medicatie kunnen voordoen vermijden, 
opsporen en behandelen

Wat kan je huisapotheker doen…
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… als je aan verschillende aandoeningen lijdt?

Wat kan je huisapotheker doen…
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… als je aan verschillende aandoeningen lijdt?
 Je medicatie op geregelde tijdstippen nakijken 
 Een medicatieschema voor je opstellen en bijhouden 

en – als je dat goed vindt – ter beschikking stellen 
aan de rest van je zorgteam

 Je medicatie individueel voorbereiden als je dat kan 
helpen om je geneesmiddelen correct in te nemen

Deelnemen aan multidisciplinair overleg over 
je gezondheid en de zorg die je nodig hebt

Wat kan je huisapotheker doen…
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… als je zorg complex wordt en je afhankelijk bent?

Wat kan je huisapotheker doen…

…als je zorg complex wordt en je afhankelijk bent?
 Je apotheker blijft als jouw vertrouwenspersoon en 

als specialist van het geneesmiddel een belangrijke 
partner voor je zorgteam 

Hij of zij waakt over je thuismedicatie en zorgt dat de 
thuisverpleegkundige en het ziekenhuis (waar je nu 
soms terecht moet) altijd goed op de hoogte zijn

Wat kan je huisapotheker doen…
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MISSIE
VAN is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat 
fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de 
Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids-
en welzijnszorg in Vlaanderen.
VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in 
de Vlaamse gemeenschap en brengt hun standpunten samen. 
VAN omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve 
partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid en bevordert de  
ontwikkeling van Farmaceutische Zorg, preventie- en 
gezondheidsprojecten. 
Via de lokale beroepsverenigingen ondersteunt VAN de Vlaamse 
apotheker in zijn dagdagelijkse praktijk en ontwikkelt en valoriseert 
het beroep van apotheker.

Wat doet VAN daaraan?

VISIE
 Samenwerking:

VAN stimuleert de samenwerking tussen alle beroepsverenigingen van apothekers in de Vlaamse gemeenschap.  VAN staat 
voor betrokkenheid, participatie en open dialoog.

 Representatie: 
VAN vertegenwoordigt de Vlaamse huisapotheker bij de overheid en andere stakeholders in de gezondheids- en 
welzijnszorg.  VAN verdedigt op een maatschappelijk verantwoorde manier de belangen van apothekers via dialoog en 
samenwerking.

 Patiëntgericht:
VAN stelt de duurzame relatie tussen de patiënt en zijn huisapotheker voorop. Om tot een kwaliteitsvolle zorg te komen 
promoot VAN actief de communicatie en samenwerking met patiënten en mantelzorgers, en met andere zorgverstrekkers. 

 Toekomstgericht:
VAN wil de apotheker valoriseren als onmisbare schakel in de gezondheidszorg van morgen. VAN focust op farmaceutische 
zorg en neemt initiatieven voor de uitbouw ervan. Het speelt proactief en ambitieus in op trends en evoluties in de 
gezondheidszorg.

Duurzaam:
VAN is een blijvende en betrouwbare partner in de gezondheidszorg. VAN investeert continu  in een professionele werking 
om een maatschappelijk draagvlak voor zijn doelstellingen te realiseren.

Wat doet VAN daaraan?
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3e VAN TOP – 21 november 2015
hasselt @ Versuz

Don’t look back.
You’re nog going that way.

Indi
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harte

Titel


