
 

 

 

 

Coaching op maat in je apotheek ‘Een GGG opstarten in jouw apotheek’ 

Apotheker ‘X’ getuigt... 

 

Zoals vele collega's geven we spontaan al heel wat informatie aan onze patiënten, 

maar soms voel je aan dat bepaalde patiënten daar onvoldoende mee geholpen zijn. 

Dat moet je een stap verder durven gaan, richting GGG bijvoorbeeld. Maar dat 

was niet zo evident in ons apotheekteam. We wisten namelijk geen van allen hoe we 

een patiënt daarover best aanspreken en motiveren zonder te pushen.  

 

Toch is die GGG heel belangrijk voor de patiënt en kan je er zijn levenskwaliteit 

enorm mee verbeteren. Dat besef was er wel. En als je die GGG dan ook nog eens 

registreert dan ontvang je daar ook een vergoeding voor: een erkenning voor je 

inspanning en dienstverlening. Maar daar wrong het tweede schoentje, want dan 

moet je dat officieel maken met een formulier en een handtekening van je patiënt 

en ook dat was voor de meesten in ons team toch een drempel. 

 

En dus volgden we afgelopen voorjaar via BAF de workshop 'GGG'. Daarin loodste 

men ons stapsgewijs door een speciaal ontwikkelde APB-tool. Het bleek een goede 

eerste stap en een handige leidraad bij dergelijk gesprek, maar terug in de apotheek 

bleek dit toch nog onvoldoende concreet voor ons om er zelf mee aan de slag 

te gaan. We voelden ons teveel gekluisterd aan die digitale tool en konden de 

vertaling naar een echt gesprek GGG nog niet maken. Hoe gingen we dat nu verder 

aanpakken? Laten liggen dan maar...? 

 

Even later hoorden we via BAF van een coaching op maat in de apotheek, 

specifiek over GGG. Misschien kon dat helpen... We contacteerden BAF, kregen meer 

uitleg over de coaching en maakten dan een afspraak met coach Eline Tommelein. 

Woensdag, twee weken later zou ze komen. 

 

Die woensdag, na sluiting van de apotheek, aten we eerst samen met ons team. Om 

19u45 arriveerde Eline. We maakten kort kennis en ze vroeg ons wat we al deden 

rond GGG, welke info we al gaven aan patiënten, hoe we dat deden en wat er nog 

moeilijk liep. Dan gaf ze ons meteen al kort een heleboel concrete tips: 

o Dit zijn vragen die patiënten allemaal kunnen stellen en dat kan je dan 

antwoorden. 

o Op deze manier kan je je patiënt motiveren voor een gesprek zonder te 

pushen of af te schrikken. 

o Zo kan je je patiënt geruststellen. 

o Zo kan je je patiënt overtuigen van het nut van dergelijk gesprek en van de 

behandeling. 

o Op deze manier kan je die noodzakelijke handtekening vragen aan de patiënt. 

o Deze info kan je spontaan geven aan je toog in je apotheek en dit is de info 

waarvoor je best een afspraak maakt met je patiënt. 

o Dit is de tijd die je moet rekenen voor dergelijk gesprek en zo organiseer je 

het praktisch. 

 



Daarna liet ze ons een paar gesprekken voeren, per 2: apotheker-patiënt, 

om beurt, en de andere teamleden observeerden. We konden alles open 

bespreken: wat was er oké, wat kon nog anders of beter en hoe deden we 

dat dan best. Toegeven, het was even wennen, maar ook echt enorm 

leerrijk!  

 

Ook het materiaal en de tool van APB kregen een concrete plaats; we weten 

nu beter welk materiaal we kunnen gebruiken en hoe we het best gebruiken 

en wanneer. En, niet onbelangrijk, ook het belang van de registratie kwam 

aan bod. 

 

De coaching verliep heel gemoedelijk, ging goed vooruit en we kregen heel 

wat concrete tips, aangepast aan onze situatie en op basis van onze vragen. 

Met deze coaching kunnen we nu echt wel aan de slag, maar ze was 

voor ons nodig om tot actie over te gaan. 

We spreken nu nog verder af in ons team wie de 'GGG-verantwoordelijke' 

wordt. Iemand die deze materie wat nauwer opvolgt en ook de registratie in 

het oog houdt en tijdig bijstuurt en de anderen blijft motiveren om deze 

gesprekken effectief te voeren.  

 

Wil jij ook meer farmaceutische zorg op maat bieden aan je patiënten?  

Wil je een GGG organiseren in je apotheek, maar weet je niet goed hoe eraan 

te beginnen? Zit je met bepaalde vragen in jouw team of met situaties die je 

met een neutrale deskundige wil bespreken? Wil je in jouw apotheek leren hoe 

je patiënten kan motiveren en aanspreken hierover? Vind je het moeilijk om 

die noodzakelijke handtekening te vragen?  

Contacteer dan vrijblijvend: veerle.vandeschans@baf.be. 

mailto:veerle.vandeschans@baf.be

