
Praat erover met uw apotheker 

  Niks 
vergeten?

Vertrek met een gerust hart, kies voor het 

Gedeeld Farmaceutisch Dossier

vergeten?



Het is niet altijd eenvoudig om het antwoord 
te formuleren op dergelijke vragen. Vooral 
wanneer we pijn of ongemak ondervinden, 
durft ons geheugen ons al eens in de steek te 
laten. Nochtans is een duidelijk antwoord op 
die vragen belangrijk voor een zorgverlener 
om u optimaal te kunnen adviseren. 

Bij uw apotheker hoeft u zich alvast geen 
zorgen te maken over uw geneesmiddelen-
gebruik: dankzij uw farmaceutisch dossier 
heeft hij in een oogopslag een overzicht 
van alle geneesmiddelen die hij u het 
afgelopen jaar heeft 
afgeleverd.

Neemt u nog andere 
geneesmiddelen in? 

Hebt u last van allergieën? 

Wanneer bent u laatst 
gevaccineerd tegen 
tetanus?  



Uw farmaceutisch dossier
Wat? Telkens als uw apotheker u een 
voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is 
hij wettelijk verplicht om dit te registreren. 
Hij houdt dus een farmaceutisch dossier 
voor u bij van al die afleveringen. 

U kan op ieder moment uw 
farmaceutisch dossier inkijken en 
gegevens laten corrigeren 
indien u dat wenst. U kan dit 
steeds vragen aan uw apotheker.

Tenzij u bezwaar maakt, kan uw apotheker 
daarnaast ook bijkomende informatie 
registreren in het belang van uw 
gezondheid: geneesmiddelen zonder 
voorschrift en andere gezondheids-
producten of eventuele allergieën. Deze 
bijkomende gegevens worden door uw 
apotheker ook opgeslagen in uw 
farmaceutisch dossier, dat bijgehouden 
wordt in de software van zijn apotheek. 

Indien u om een of andere reden niet 
wenst dat uw apotheker bijkomende 
gegevens in uw farmaceutisch dossier 
registreert, dan kan u hem dit melden 
en dan zullen die gegevens niet 
geregistreerd worden.

Waarom? Omdat sommige 
geneesmiddelen niet goed samengaan; 
ze kunnen bijvoorbeeld elkaars werking 
tenietdoen of net versterken. Door 
de verschillende geneesmiddelen die 
u gebruikt te registreren, kan uw 
apotheker u optimaal adviseren en 
eventuele problemen vermijden.

Hoe? Wanneer uw apotheker u een 
geneesmiddel aflevert, raadpleegt hij 
uw farmaceutisch dossier. Zo gaat 
hij in alle discretie na of de medicatie 
voor u geschikt is en kan hij, indien 
nodig, overleggen met uw arts.

 
In de praktijk 

Alex (27 jaar) 
neemt al drie dagen 
een middel tegen neusverstopping. 
Deze ochtend komt hij in de 
apotheek een pijnstiller halen. 
Hij heeft “vreselijk veel tandpijn”, 
maar hij twijfelt nog om naar de 
tandarts te gaan...
Bij tandpijn is paracetamol doorgaans 
de meest aanbevolen pijnstiller. 
Maar sommige behandelingen tegen 
neusverstopping bevatten ook die 
stof. Door het farmaceutisch dossier 
van Alex te raadplegen, kan zijn 
apotheker nagaan of Alex niet de 
maximale dosis (4 g/24 uur voor een 
volwassene) zou overschrijden. Zo 
kan hij zijn advies aanpassen en een 
overdosering vermijden die ernstige 
leverproblemen zou kunnen 
uitlokken…

Alex (27 jaar) 
neemt al drie dagen 



Maar wat als u zich in een noodgeval tot 
een andere apotheker moet wenden?

 
In de praktijk 

De papa van Sanne (5) komt in het 
holst van de nacht iets halen “voor 
heel erge diarree”. De apotheker 
van wacht stelt vast dat er onlangs 
ibuprofen werd aangekocht...
Dankzij het GFD kan de apotheker 
Sannes papa waarschuwen voor het 
gebruik van ibuprofen. Dat product 
wordt vaak toegediend bij hoge 
koorts, maar is formeel afgeraden in 
geval van diarree en dehydratatie. 
Ibuprofen zal deze immers 
verergeren, met alle risico’s van dien 
voor de gezondheid van het kind (in dit 
geval een risico op acuut nierfalen)..

 
In de praktijk 

Lukas (9) is enkele weken geleden 
door een teek gebeten en krijgt een 
antibioticabehandeling. Zijn moeder 
vindt hem maar slapjes en vraagt 
om vitaminen...
Om de infectie ten gevolge van een 
tekenbeet te behandelen, heeft de 
huisarts een antibioticabehandeling 
op maat van Lukas voorgeschreven. 
De doeltreffendheid van het specifieke 
antibioticum wordt echter teniet-
gedaan door het gelijktijdig innemen 
van voedingssupplementen of 
vitaminepreparaten die calcium, ijzer, 
zink, magnesium,… bevatten. Door 
Lukas’ GFD te raadplegen, kan de 
apotheker deze interactie vermijden 
die de doeltreffendheid van de 
behandeling zou verminderen.

vitaminepreparaten die calcium, ijzer, 

een andere apotheker moet wenden?

Iedere apotheker
waakt over uw
gezondheid
U kan sinds 2014 in de meeste apotheken in 
België vertrouwen op een veilige aflevering, 
dankzij de gratis dienst van het Gedeeld 
Farmaceutisch Dossier (GFD). Dat komt 
vooral van pas bij een noodgeval ’s nachts 
of wanneer u pech hebt op uitstap aan zee 
of in de Ardennen…
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In de praktijk 

Julie (19 jaar) heeft 
noodcontraceptie nodig. Haar 
vertrouwde apotheker weet dat ze 
een middel tegen epilepsie neemt. 
Maar nu is ze met vakantie...
Dankzij het GFD ziet de apotheker 
meteen dat Julie een behandeling 
volgt tegen epilepsie en dat het 
geneesmiddel kan interageren met de 
noodpil. Zeker geen onschuldige 
interactie, aangezien ze ervoor kan 
zorgen dat de noodcontraceptie 
ondoeltreffend wordt.

Het Gedeeld Farmaceutisch 
Dossier: een bijkomende 
veiligheid
Wat? Mits uw toestemming kan 
iedere apotheker die u consulteert, 
het geheel van geneesmiddelen die u 
het afgelopen jaar zijn afgeleverd, 
raadplegen. Uw farmaceutisch dossier 
blijft in uw vertrouwde apotheek. 
Alleen de relevante informatie over 
uw geneesmiddelen (naam, dosering, 
inname modaliteiten en afleverings-
datum) kan bekeken worden door de 
apotheker bij wie u zich aanmeldt.

Waarom? De meeste patiënten 
gaan gewoonlijk naar hun huis-
apotheker, die goed vertrouwd is met 
hun medicatie. Maar soms moet u wel 
eens in een andere dan uw ‘vaste’ 
apotheek een geneesmiddel halen; in 
een apotheek van wacht, dicht bij het 
kantoor, in het dorp waar u op uitstap 
bent of omdat het nu eenmaal zo 
uitkomt… In tegenstelling tot uw 
huisapotheker, weet zijn collega niet 
welke geneesmiddelen u gebruikt.

Zoals de voorbeelden uit de praktijk in 
deze brochure aantonen, vermijdt u 
mogelijke problemen met genees-
middelen door uw medicatiegegevens 
te delen. Dankzij het GFD hoeft u niet 
te beschikken over een olifanten-
geheugen en kan u bij iedere apotheker 
in België vertrouwen op een veilige 
aflevering met gepersonaliseerd advies.

Hoe? Indien u uw toestemming hebt 
gegeven voor het delen van uw gezond-
heidsgegevens, leest de apotheker uw 
eID in en krijgt hij toegang tot het 
overzicht van alle geneesmiddelen die u 
in het afgelopen jaar werden afgeleverd.



Dankzij het delen van 
gegevens tussen 
apotheken, kan de 
apotheker die u niet 
kent en die niet 
vertrouwd is met uw 
medicatie, nagaan 
of er zich geen 
problemen kunnen 
voordoen. 

Meer veiligheid in elke apotheek. 

 
In de praktijk 

Op zondag heeft Maurice (83) veel 
last van spierpijn. Een buurvrouw 
raadt hem aan om ‘een goeie 
ontstekings remmer’ te halen.
Omdat de apotheker van wacht zijn 
farmaceutisch dossier kan 
raadplegen, weet hij dat Maurice 
bloed verdunnende medicatie neemt. 
Die mag nooit gecombineerd worden 
met ontstekingsremmers. Zeker bij 
oudere mensen houdt dit ernstige 
risico’s in. 



…mits uw toestemming
Uw medicatiegegevens worden enkel 
uitgewisseld indien u uw geïnformeerde 
toestemming tot het delen van uw 
gezondheidsgegevens hebt gegeven. 
Deze toestemming is de expliciete 
goedkeuring die u aan uw zorgverleners 
geeft om uw gezondheidsgegevens 
elektronisch en op een beveiligde manier 
met elkaar te delen. U kan uw 
toestemming ook op ieder moment 
beheren en/of intrekken. 

Uw medicatiegegevens worden enkel 
uitgewisseld met andere apotheken en 
mogen uitsluitend geraadpleegd worden 
in de apotheek waar u een genees middel 
afhaalt. De uitwisseling wordt streng 
beveiligd zodat de vertrouwelijkheid van 
uw gegevens is gegarandeerd. De 
apotheker en zijn medewerkers zijn 
gebonden aan hun beroepsgeheim.
 
Geef uw toestemming indien u opteert 
voor extra veiligheid. Dit is geen 
verplichting. Het is uw vrije keuze. 
Uw gezondheid, uw beslissing. 

Je gezondheidsgegevens delen 
draagt bij tot de kwaliteit van de zorg. 

Informatie delen is gezond!
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Uw Gedeeld
Farmaceutisch 
Dossier: 
kies voor 
extra 
veiligheid


