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 1     VÓÓR HET MEDICATIESCHEMA
�	Bepaal wie in aanmerking komt voor Huisapotheker. Prioritaire patiënten:

Statuut ‘chronische zieke’  

met een Globaal  

Medisch Dossier (GMD) 

Voortraject diabetes  

(en educatie door 

apotheker)

Polymedicatie  

(= ten minste 5 chronische 

geneesmiddelen in 1 jaar)

Specifieke nood aan opvolging  

van farmaceutische zorg

-    Problemen met therapietrouw

-    Opstart nieuw chronisch genees- 

middel

-    Na ontslag uit ziekenhuis

�	Informeer de patiënt duidelijk over het doel en opzet van de dienst huisapotheker  
(mondeling of via folder Huisapotheker)

 2     MEDICATIESCHEMA – EERSTE AANMAAK
�	Verzamel informatie over de patiënt en vermeld zeker:

 - Medicatie: op voorschrift, magistrale bereidingen in de apotheek, OTC, supplementen én medische hulpmiddelen  

(ook buiten apotheek)

 - Allergieën

 - Vaccins afgeleverd in de apotheek

 - Gegevens huisarts (& indien van toepassing van mantelzorger)

 - Vermeld bij alle medicatie de reden voor inname en nuttige informatie voor goed gebruik (bijvoorbeeld nuchter innemen)

�	Check interacties
�	Check nevenwerkingen      Probleem zelf niet op te lossen > 
�	Check therapietrouw

�	Check dubbelmedicatie
�	Besteed aandacht aan niet-medicamenteus advies

  3   

TIP 3
Check randvoorwaarden 
Staat GFD open? E-ID Ingelezen?  

Consent ok?

TIP 4 
Vraag of patiënt al een medicatie- 

schema heeft of check Vitalink©.

TIP 5 
Laaggeletterde of anderstalige patiënt?  

Maak gebruik van de baliekaart KNMP  
of vertaalbibliotheek.be

TIP 1 
Maak duidelijke afspraken  
met je apotheekteam:
 - Wie doet wat, voor wie, wanneer  

en op welke manier

 - Gemeenschappelijk plan van aanpak  

is duidelijk en gekend door het  

apotheekteam

Neem deze afspraken op in het  
kwaliteitshandboek

TIP 2 
Focus op prioritaire patiënten met risicomedicatie bij:
 - Niet-dagelijkse inname

 - Nauwe therapeutisch-toxische marge (lithium, anti-epileptica...)

 - Therapeutische vorm (puffers, injecties...)

 - Zelfzorgmedicatie die regelmatig vergeten wordt, bv.

 - Foliumzuursupplementen bij behandeling met methotrexaat

 - Calciumsupplementen bij behandeling met bisfosfonaat

TIP 7 
Gebruik tools uit de apotheek:  

pillensplitter, medicatiedoos,  

reminder in GSM

TIP 6 
Gebruik patiëntenfolders, vermeld 

voedingsadvies,…

https://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL%20PARTNERS%20ACCESS%20DOC/APB-Flyer%20NL.pdf
https://www.knmp.nl/patientenzorg/laaggeletterden-en-migranten/campagne-kunt-u-dat-even-uitleggen/A3baliekaart


 3     CONTACT OPNEMEN MET HUISARTS BIJ

Interacties Nevenwerkingen
Ernstige problemen  

met therapietrouw

Ontbreken medicatie  

(vb. Foliumzuur bij metho-

trexaat...)

 5     DOCUMENTATIE & COMMUNICATIE

Met de patiënt Met andere zorgverleners Binnen het apotheekteam
-    Druk schema na wijziging telkens 

opnieuw af en overloop met patiënt

-    MyHealthViewer: patiënt kan online 

medicatieschema raadplegen

-    Raad patiënten aan om medicatie- 

schema steeds op zak te hebben

-    Druk het schema af en upload  

indien mogelijk op Vitalink©

-    Spoor patiënt aan om  

medicatieschema te tonen aan 

andere zorgverleners

-    Neem bij twijfel over correctheid/

volledigheid van schema contact  

op met huisarts

-    Evalueer minstens 1x/jaar het plan 

van aanpak

-    Leg afspraken vast in het kwaliteits- 

handboek

 4     OPVOLGING
Bij elke volgende aflevering: 
 - Begeleiding nieuwe medicatie (EUB & TUB)

 - Check of medicatieschema up-to-date is [historiek + Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)]

 - Check of Vitalink© -medicatieschema up-to-date is

 - Check therapietrouw

 - Bevraag klachten en pak ze aan, met aandacht voor gezondheidstips

 - Bevraag of patiënt medicatieschema gebruikt en begrijpt. Pas aan naar zijn noden en wensen

TIP 8
Kleine wijziging?  

Pas het onmiddellijk aan in het schema 

Grotere wijziging?  

Plan wekelijks tijd in om schema’s  

aan te passen.  Maak gebruik van 

 BAF-checklist ter opvolging

TIP 9 
Registreer wijzigingen of contact  

met de huisarts in patiëntendossier  

met CNK-codes van VAN*

*  Raadpleeg het document “CNK-codes  
Medicatieschema” op baf.be

TIP 10 
Leg een papieren patiëntendossier  

aan met: overeenkomst, checklist,  

eventueel laatste nieuwe versie  

medicatieschema


