
 

                                  

Checklist Aflevering aan personen in gemeenschap 
 

Het KB Onderrichtingen omschrijft de verplichtingen van de apotheker bij de aflevering van 

geneesmiddelen aan personen die in gemeenschap leven. De vereiste dat de apotheker slechts 
geneesmiddelen kan afleveren aan een gemeenschap, die zich in dezelfde of in een aangrenzende 

gemeente bevindt, geldt niet langer. Deze eis wordt vervangen door enkele vereisten die een 

kwaliteitsvolle aflevering en farmaceutische zorg moeten waarborgen, zoals de aanwezigheid van de 
apotheker in de instelling, afspraken omtrent de aflevering en de bewaring van geneesmiddelen, en het 

verschaffen van informatie. Daarnaast dient de apotheker nog een aantal formaliteiten te vervullen bij de 

aflevering van geneesmiddelen aan personen in gemeenschap. Voor de aflevering aan strafinrichtingen 
en opvangcentra voor asielzoekers gelden specifieke formaliteiten.  
 

Enkele definities: 

Een patiënt die in gemeenschap leeft is iedere persoon gehuisvest in een rust- en verzorgingstehuis dat 
niet verbonden is aan een verplegingsinrichting die over een apotheek beschikt; een erkend rustoord 

voor bejaarden; een tehuis voor mindervaliden; een psychiatrisch verzorgingstehuis; een initiatief van 

beschut wonen; een strafinrichting; een opvangcentrum voor asielzoekers; of een tehuis voor de 
plaatsing van kinderen. 

 

Een gemachtigde is elke persoon die optreedt in opdracht van en voor patiënten die in gemeenschap 

leven. Een gemachtigde kan optreden voor meerdere patiënten, maar mag niet handelen namens 
meerdere gemeenschappen.  

 
U vult de checklist in indien u geneesmiddelen aflevert aan personen die in gemeenschap leven volgens 
de hierboven vermelde definitie.  
 

Ja= in orde voor uw apotheek 

Nee = niet in orde voor uw apotheek 
 

Algemeen geldende bepalingen Ja Nee Opmerkingen 

De patiënten voor wie afgeleverd wordt, leven in 
gemeenschap volgens de hierboven vermelde definitie.  

  Tot deze definitie behoren niet: o.a. 
kloostergemeenschappen,  serviceflats, 
centra voor dagverzorging of 
kortverblijf,    personeelsleden van de 
instelling. 

De voorschriftplichtige geneesmiddelen worden enkel 
afgeleverd op basis van een voorschrift voor een 
welbepaalde patiënt.  

   

De apotheker verzekert een dagelijkse aflevering.   Het verzekeren van een dagelijkse 
aflevering houdt niet in dat u dagelijks 
moét afleveren. Het houdt wel in dat u 
dagelijks moet  kúnnen afleveren 
ingeval dit gewenst of vereist is.  

Samen met de instelling wordt de manier bepaald waarop 
er zal worden afgeleverd in dringende gevallen, ’s nachts 
en tijdens het weekend. 

   

De apotheker is regelmatig aanwezig in de instelling.    

Alle betrokken partijen kennen de momenten waarop de 
apotheker beschikbaar is en waarop hij/zij in de instelling 
aanwezig is. 

  Het KB bepaalt niet exact hoe vaak en 
hoe lang de apotheker aanwezig moet 
zijn. Afhankelijk van de noden van de 
instelling kan dit verschillen.  

De levering aan de instelling gebeurt uitsluitend door de 
apotheker-titularis, of door de adjunct-apotheker, de 
apotheker-vervanger, of de technisch-farmaceutisch 
assistent die onder verantwoordelijkheid van de titularis 
werken.  

  Deze bepaling houdt o.m. in dat een 
stagiair, poetsvrouw, administratief 
bediende van de apotheek,… geen 
geneesmiddelen mag leveren. Een 
aflevering door een koerierdienst is 
enkel toegelaten in uitzonderlijke 
omstandigheden en onder bepaalde 
voorwaarden. Wat deze voorwaarden 
inhouden, kan u nalezen in de Fiche 
”Aflevering” van de groeimap.  

De apotheker verzekert zowel de basis- als de 
voortgezette farmaceutische zorg voor de patiënten. 

  Wat dit inhoudt, staat vermeld in de 
checklisten rond Farmaceutische Zorg.  



 

                                  

 Ja Nee Opmerkingen 

Zo nodig stelt de apotheker een individuele en up-to-date 
historiek van de verstrekte geneesmiddelen ter 
beschikking van de patiënt of de voorschrijver. 

   

De apotheker maakt gezamenlijke en gedocumenteerde 
afspraken omtrent:  
- de inzameling en het toezicht op de voorschriften en 

andere bestellingen 
- de verstrekking van de geneesmiddelen 
- de bewaring van de geneesmiddelen in de instelling 
- de verwijdering van vervallen geneesmiddelen of 

geneesmiddelen die in de instelling niet gebruikt 
werden.  

   

De apotheker helpt de instelling bij het opstellen van een 
wekelijkse evaluatieprocedure om de 
bewaaromstandigheden van de geneesmiddelen te 
controleren. 

   

De taak van de apotheker beperkt zich niet louter tot de 
aflevering van geneesmiddelen, maar omvat eveneens de 
verstrekking van informatie over de kwaliteit, de 
veiligheid en de werkzaamheid bij het gebruik van deze 
geneesmiddelen. Deze informatie wordt gegeven aan:  
- de voorschrijvende artsen 
- het verzorgend personeel van de instelling 
- de patiënten  
- de familie van de patiënten 

   

De apotheker houdt in de communicatie met de betrokken 
partijen rekening met de wettelijke bepalingen inzake het 
medisch geheim en met het vertrouwelijke karakter van 
het voorschrift. 

   

Indien er korting gegeven wordt, komt deze korting enkel 
ten goede aan de patiënt en niet aan de instelling, noch 
aan elke andere derde die betrokken is bij de aflevering.  

   

 
 
Te vervullen formaliteiten  
(Deze formaliteiten gelden niet voor de aflevering 
aan strafinrichtingen en asielcentra) 

Ja Nee Opmerkingen 

De apotheker beschikt over een kopie van het mandaat 
waarmee de patiënt de toestemming geeft aan de 
gemachtigde om in zijn naam geneesmiddelen te 
bestellen. 

  Een model van mandaat vindt u op 
pagina 9 van de 7e infofiche: “infofiche 
aflevering” van de groeimap.   

Uiterlijk één maand na de start van de levering, deelt de 
apotheker aan het FAGG de naam en het adres van de 
gemeenschap alsook de naam en het adres van de 
gemachtigde van de patiënt mee. Indien er wijzigingen 
optreden in deze gegevens wordt dit ook meegedeeld 
aan het FAGG.  

   

Op elk geneesmiddel wordt de naam van de patiënt 
vermeld. 

   

Indien er meerdere geneesmiddelen worden afgeleverd 
voor één patiënt, dan worden deze geneesmiddelen in 
een geïndividualiseerde verpakking afgeleverd. 

   

De apotheker maakt op naam van de patiënt een 
maandelijkse factuur op, in viervoud, die de volgende 
gegevens bevat:  
- de geneesmiddelen die in de voorbije maand werden 

afgeleverd voor deze patiënt. 
- de publieksprijs  
- korting of ander toegekend voordeel 
- het verschuldigde bedrag  

   

De apotheker geeft 3 exemplaren van de factuur aan de 
instelling en bewaart 1 exemplaar in de apotheek. 

   

De apotheker houdt per patiënt een dossier bij met:   
- een kopie van het mandaat  
- uw exemplaren van de facturen van de afgeleverde 

medicatie in chronologische volgorde 

   

 



 

                                  

 

Te vervullen formaliteiten, specifiek voor de 
aflevering aan strafinrichtingen en asielcentra 

Ja Nee Opmerkingen 

De apotheker stelt met de instelling een 
overeenkomst op die de modaliteiten van de 
aflevering regelt.  

   

Uiterlijk één maand na de start van de levering, deelt 
de apotheker aan het FAGG de naam en het adres 
mee van de gemeenschap en bezorgt de apotheker 
aan het FAGG een kopie van de overeenkomst waarin 
de afleveringsmodaliteiten worden geregeld. Indien er 
wijzigingen optreden in deze gegevens wordt dit ook 
meegedeeld aan het FAGG.  

   

Op elk geneesmiddel wordt de naam van de patiënt 
vermeld. 

   

Indien er meerdere geneesmiddelen worden 
afgeleverd voor één patiënt dan worden deze 
geneesmiddelen in een geïndividualiseerde verpakking 
afgeleverd. 

   

 


