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3. TWEEDE GESPREK 
 

LEIDRAAD TWEEDE GESPREK 

 
1. Voorbereiding van het gesprek 

 
• Herinner uw patiënt aan de afspraak 

• Neem uw nota’s van het vorige verslag door 

 
2. Het eigenlijke gesprek 
 

Introductie 
 

• Registreer de identiteit van de patiënt of de gemachtigde met de e-ID 

• Peil naar de bevindingen van de patiënt 

• Vraag uw patiënt naar zijn noodmedicatie om u ervan te verzekeren dat hij/zij dit bij zich heeft. 

 
Het gesprek 
 

• Achterhaal in welke mate de astma onder controle is ahv ACT-test (cfr. blz 16) 

• Bevraag de patiënt naar:  

o Onverwachte voorvallen, moeilijkheden: 

Elke kortademigheid, beperking bij inspanning, zelfs bij het beoefenen van sport op hoog 

niveau wijst op onvoldoende gecontroleerd astma. 

o Bijwerkingen: 

Sommige mensen hebben last van slechte smaak, heesheid, hoestbuien na inhalatie. Is 

dit bij u ook het geval?  

NB: Combipreparaten: trillende handen, hoofdpijn, hartkloppingen 

o Gebruik van de geneesmiddelen: therapietrouw, inhalatietechniek 

- Wat doe je als je je geneesmiddel vergeet te inhaleren? 

- Laat de patiënt demonstreren hoe hij zijn geneesmiddel inhaleert en geef feedback. 

- Schat therapietrouw in bvb mbv MARS-test (cfr. blz 17)  

- Achterhaal reden voor therapie-ontrouw 

o Gebruik co-medicatie 

Hoe vaak gebruikt u uw noodmedicatie? 

• Overloop de aandachtspunten uit gesprek 1 

• Verstrek informatie betreffende de preventie ifv patiëntprofiel 

o Rookstop 

o Allergische en niet-allergische triggers 

o Inspanningen/sporten: raad aan om sport te beoefen, bij voorkeur duursporten. 

• Stel oplossingen voor aangepast aan de patiënt voor de therapietrouw en het bewaken van zijn 

aandoening 

 
Afronden van het gesprek 
 

• Ga na of de patiënt alles begrepen heeft 

• Overhandig algemene niet-medicamenteuze informatie (cfr. blz 20) 

• Onderteken beiden de samenvatting van het gesprek (één voor de apotheker, één voor de patiënt) 

en overhandig de versie voor de patiënt (cfr. blz 13 en blz 14) 

• Vraag of er nog vragen zijn 

 

Verslaggeving van het gesprek 
 

• Bewaar de samenvatting in het farmaceutisch dossier 

• Tarifeer de prestatie “Begeleidingsgesprek nieuwe medicatie – 2e gesprek” 
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SAMENVATTING VOOR PATIËNT – TWEEDE GESPREK 

Datum: ..../..../....... 
 

Samenvatting BNM Astma – Inhalatiecorticosteroiden – 2e gesprek 
 

Naam en contactgegevens patient: .......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Naam en contactgegevens arts:  .......................................................................................... 

       .......................................................................................... 

Naam van het geneesmiddel en posologie: ............................................................................... 

 

Andere geneesmiddelen voor astma en noodmedicatie in geval van astma-aanval: 

.................................................................................................................................................... 
 

Je apotheker heeft je gesproken over je astma en je behandeling: 

□  Verloopt goed 

□  Levert bepaalde problemen 

□  Verloopt niet goed 

 

Je hebt met je apotheker een gesprek gehad over: 

□  Inhalatietechniek 

□  Bijwerkingen 

□  Therapietrouw 

□  Andere: ........................................................................... 

 

Je wordt aangeraden om: 

□  De mond te spoelen 

□  Een voorzetkamer te gebruiken 

□  Een medicatieschema te volgen 

□  Reserve aan noodmedicatie in huis te houden 

□  Andere: ........................................................................... 
 

Je raadpleegt best je arts omwille van: ................................................................................... 
 
Persoonlijke nota’s: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 
Handtekening apotheker                                             Handtekening patiënt 
 
 

......................................................                                        ...................................................... 
 

 
Stempel apotheek: 
 
 
 
 


