
                                  

KB 21 januari 2009: “onderrichtingen der apothekers” 

Checklist Apotheek: Klachten 

 

De apotheker is aansprakelijk voor alle farmaceutische handelingen. Klachten in verband met door 

het apotheekteam verstrekte producten of verrichte farmaceutische handelingen, analyseert hij 

zorgvuldig en probeert hij te verhelpen.  

 

Er worden enkele algemene regels gedefinieerd.  Deze zijn gericht op het documenteren van de 

klacht en het nemen van gepaste maatregelen om de klacht te verhelpen. 

 

De klachten waarvan sprake in het KB2009 gaan over magistrale of officinale bereidingen, 

geregistreerde geneesmiddelen of geneesmiddelen met een vergunning voor het in de handel 

brengen, medische hulpmiddelen of andere gezondheids- en verzorgingsproducten.  

Zij kunnen betrekking hebben op een fout in de verstrekking, een probleem met de samenstelling, 

een probleem met de verpakking, een fout in de etikettering, een fout in de informatie bij de 

verstrekking, een gebrek aan doeltreffendheid, een bijwerking of een ander geneesmiddelgebonden 

probleem, een probleem bij het onthaal. De klacht kan worden ingediend door de patiënt, zijn 

gevolmachtigde of door de voorschrijver.  

 

Deze specificaties ivm klachten zijn in werking getreden vanaf 2/2009 

 

U vult de checklist in voor uw eigen situatie.  
 

Ja= in orde voor uw apotheek 

Nee = niet in orde voor uw apotheek 

 

 Ja Nee Opmerkingen 

Er is een schriftelijke procedure voorzien voor de 

behandeling van klachten en het nemen van 

correctieve maatregelen 

  Een model procedure wordt tevens 

voorzien in het Kwaliteitshandboek 

 

De geregistreerde klachten worden gedocumenteerd 
op een daartoe bestemd formulier.  

   

Het formulier bestemd voor klachtenregistratie bevat 
minstens volgende gegevens: 

- Identificatiegegevens van de apotheek 
- Identificatiegegevens van de persoon die de 

klacht indient 
- Datum van de klacht 
- Onderwerp en omschrijving van de klacht 
- Uitgevoerde controle(s) 
- Genomen maatregelen 
- Eventuele intrekkingen 

   

Het klachtenformulier wordt 5 jaar in de apotheek 
bewaard 

  Duidt hier aan:  
� Het klachtenformulier 

wordt schriftelijk bewaard 
� Het klachtenformulier 

wordt elektronisch bewaard 

Een copij van het ingevulde klachtenformulier kan 
worden bewaard  in het farmaceutisch dossier van de 
patiënt bewaard. 

   



                                  

Objectieve klachten in verband met een 
kwaliteitsgebrek, een gebrek aan doeltreffendheid of 
een bijwerking van een product worden zo snel 
mogelijk aan het BCGH gemeld.  

  BCGH: Belgisch Centrum voor 
geneesmiddelenbewaking voor 
humaan gebruik Victor Hortaplein, 
40/ 40            1060 Brussel   
fax: 02 524 80 01 
adversedrugreactions@fagg-
afmps.be   

 


