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Alain Chaspierre, vicevoorzitter van de APB, trek de provincies 
door om de apotheekteams een en ander te verduidelijken en de 
rol van het team te bepalen in deze ontwikkeling. Waarom is er dit 
nieuwe concept en wat zijn de gevolgen ervan voor de toekomst 
van de farmaceutische sector?

In ons land komen er dagelijks
500.000 mensen langs in een apotheek

en 86% van hen blijven trouw
aan hun apotheker.

Deze cijfers bewijzen trouwens de nabijheid en de toegankelijkheid 
van de apotheek voor de patiënten.

  Waarom een referentieapotheker?
Het doel van dit akkoord dat getekend werd in het kader van het 
meerjarig akkoord van 15/03/2017 met minister Maggie De Block 
is de rol van de apotheker als volwaardige speler in de gezond-
heidszorg te verankeren.

Deze aanpak heeft gevolgen op de volgende vlakken:
C  De ontwikkeling van diensten voor de patiënten met een 

gunstige kosten/batenverhouding voor de apotheker, 
die ook de vergoeding van de apotheker zal stabiliseren.

C  Het behoud van het vertrouwen van de patiënt in hun 
apotheker.

C  De toegevoegde waarde van het officiële apotheekteam 
zichtbaar en duidelijk maken.

C  De erkenning als referentiepersoon die onontbeerlijk 
is in het kader van elk gebruik van medicatie.

C  Een compleet en regelmatig geüpdatet medicatieschema 
aanbieden aan de patiënt en zijn/haar entourage.

Deze aanpak is mogelijk dankzij de kennis van het apotheekteam 
en dankzij de digitalisering van het GFD (Gedeeld Farmaceutisch 
Dossier).
In de praktijk is de referentieapotheker de apotheker die vrij door 
de chronische patiënten wordt gekozen, om hun medicijngebruik 
te begeleiden en te volgen, op voorwaarde dat de apotheek waar-
mee de patiënt wil werken aangesloten is op het GFD.
Om deze opdracht te vervullen, moet de apotheker een overeen-
komst met de patiënt ondertekenen en wordt hij op basis van deze 
overeenkomst vergoed met een vast bedrag van 31,8 € per patiënt 
per jaar. Deze service is gratis voor de patiënt.

  Tot welke patiënten richt zich dit?
Elke patiënt die dat wenst kan een referentieapotheker kiezen. Het 
RIZIV vergoedt dit voordeel alleen voor ambulante patiënten die 
tenminste 5 verschillende terugbetaalde medicijnen gebruiken, 
waaronder ten minste één chronisch geneesmiddel de voorbije 12 
maanden.

Wist u dit?
In ons land komen 2.700.000 patiënten in aanmerking en zij 
zouden dus interesse moeten tonen voor dit initiatief.
Het doel van de referentieapotheker is meer autonomie te 
bekomen voor een langere tijd voor de ambulante patiënt 
en een betere opvolging van de zorgverleners die ook bij de 
patiënt betrokken zijn. 

Sommigen kijken er ongeduldig naar uit, andere zijn dan weer wat kritischer: het gaat hier 
over het concept van de referentieapotheker dat in voege trad vanaf 1 oktober 2017.

De referentieapotheker

Medisch hulpmilddel.

BLAASONTSTEKING?

NIEUW

  Doeltreff ende behandeling en preventie 
van blaasontsteking en urineweginfecties 

  Formule op basis van D-Mannose 

 Lokt geen resistentie uit

Preventie : 1/dag
Behandeling : Dag 1>3 : 3/dag
 Dag 4>5 : 2/dag

 
Doeltreff end en zonder voorschrift.

CNK 14 zakjes : 3554-078
CNK 30 zakjes : 3554-086

Een 
doeltreff ende 
oplossing voor 
de apotheek

Fruitsmaak 
Zonder toegevoegde 

suikers
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   Wat zijn de opdrachten van de referentieapotheker?
De belangrijkste missie is de begeleiding van de patiënt bij het 
goed gebruik van diens geneesmiddelen. En hij/zij wordt ook DE 
contactpersoon.

Goed om te weten
Hierbij is de opmaak van een medicatieschema allerbelang-
rijkst. Dit schema moet geüpdatet worden en ter beschikking 
gesteld zijn van andere zorgverleners (om te beginnen van de 
huisarts).
Wanneer het beveiligde digitale platform klaar zal zijn, zal het 
medicatieschema van de patiënt dat goedgekeurd wordt 
door de referentieapotheker, geraadpleegd kunnen worden 
door de andere professionele gezondheidswerkers die be-
trokken zijn bij de verzorging van de patiënt.
De referentieapotheker wordt DE contactpersoon voor wat de 
medicatie van de patiënt betreft. Zijn naam zal ook vermeld 
staan in alle medische dossiers van de patiënt (inschrijvings-
formulier van een ziekenhuis, platform palliatieve zorgen…).

Op termijn is het dan de bedoeling de patiënt een opvolgingspro-
ject van farmaceutische zorg voor te stellen zoals een begelei-
dingsgesprek GGG polymedicatie, therapietrouw…

  Hoe een medicatieschema opmaken?
Het medicatieschema moet alle huidige medicijnen van de patiënt 
bevatten, zowel de voorgeschreven als de OTC. Het moet bij elke 
behandelingsaanpassing worden bijgewerkt (verandering van do-
sering, nieuwe medicatie (inclusief zelfmedicatie), wijziging of be-
eindiging van de behandeling).

Naast de identiteit van de patiënt en de apotheek, moet het medi-
catieschema de volgende info bevatten:

C  de datum van het voorschrift;
C  de naam van het geneesmiddel;
C  de datum van de start van behandeling en eventueel van het 

einde van de behandeling voor elk geneesmiddel;
C  de dosering: de dosis per eenheid, aantal eenheden en tijd van 

toediening en frequentie van toediening;
C  indien nodig, informatie die nuttig is voor het juiste gebruik van 

het geneesmiddel.

DE TAKEN:
C  De historiek van de patiënt raadplegen bij elk afl evering.
C  Systematisch registreren van alle geneesmiddelen die voorgeschreven zijn of niet.
C  Systematisch registreren van alle gezondheidsproducten (voedingsstoffen, levensmiddelen, enz.) die ook maar enige interactie 

kunnen hebben met een bestaande medicatie in het GFD.
C  Voor de patiënt een compleet, correct medicatieschema maken, valideren en meegeven en indien nodig, bij elk bezoek weer 

overhandigen.
C  Het medicatieschema ook beschikbaar stellen voor andere zorgverleners.

Beroep



Farmassistente 121 - Oktober 17 9Farmassistente 121 - Oktober 17 9

BE
_D

-P
ea

rl
s_

A
D

_F
ar

m
as

si
st

en
te

_D
U

_2
10

x1
48

_1
01

7 

Vanaf 2,49 €

per maand

Innoverend voor de gezondheid 
Beschikbaar bij uw apotheker 

U beveelt toch ook 
vitamine D aan ? 
D-Pearls 
– de zonne-vitamine

Vitamine D 
– 8 op 10 mensen hebben een tekort !

•  Natuurlijk vitamine D3 opgelost  
in plantaardige olie

•  1 mini-parel of 5 druppels per dag
•  Gemakkelijk door te slikken of  

om op te kauwen

Beschikbaar bij de apotheker.

D-Pearls – de nieuwe vitamine D standaard

Ontvang een GRATIS staal D-Pearls 800
Stuur een e-mail naar info-be@pharmanord.com en vermeld de naam van het tijdschrift, 
het product, je beroep evenals je naam en adres. Aanbieding geldig tot 03/2018.

D-Pearls voor 
iedereen, het hele 

jaar door !

Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief van Pharma Nord bij www.pharmanord.be

De mening van BACHI - de Belgische koepelorganisatie
van de industrie van voorschriftvrije geneesmiddelen

en gezondheidsproducten verkocht in apotheek.

Dankzij deze begeleiding kunnen de patiënten hun gezond-
heid beter beheren en een langere periode onafhankelijk blijven.
BACHI is ervan overtuigd dat de referentieapotheker alleen 
maar voordelen kan hebben op het gezondheidstraject. Een 
referentiepersoon impliceert dat er een centralisatie is van de 
informatie voor de patiënt via het GFD en het medicatieschema! 
Het is enerzijds een erkenning van de essentiële rol die het hele 
apotheekteam speelt, maar ook een enorme kans om iedereen 
het belang van deze rol te laten zien.
Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier is de enige manier om de 
hele farmacologische geschiedenis van de patiënt te kennen. 
Dat is belangrijk voor de chronische patiënt, maar ook voor elke 

andere patiënt. “Wat ik jammer vind”, aldus Marc Gryseels, di-
recteur van Bachi, “is dat de databank die door de artsen wordt 
gebruikt, niet alle producten bevat. Die sluit immers vele supple-
menten uit en ook homeopathie enz... Naar mijn mening is het 
dringend dat een uitgebreide databank tot stand komt van alle 
geneesmiddelen inclusief andere gezondheidsproducten en dat 
die regelmatig wordt bijgewerkt. Het elektronisch voorschrift is 
tegen het einde van het jaar verplicht en dan is een complete da-
tabase de logica zelve. Het is alleen op deze voorwaarde dat het 
farmaceutisch en het medisch dossier kunnen worden ingevuld 
voor een betere behandeling van de patiënt en dit ook omwille 
van een voor de hand liggende geneesmiddelenbewaking!”


