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SUBSTITUTIEBEHANDELING 
GOEDE AFSPRAKEN TUSSEN PATIËNT – ARTS – APOTHEKER 

Tussen, enerzijds, de patiënt, 
 

Naam en voornaam: 
 
Adres: 
 
 
Tel.: 

 
en, anderzijds, de arts en de apotheker, 
 

Naam arts: 
 

Adres: 
 
 
Tel.: 

 
 

Naam apotheek / apotheker: 
 
Adres: 
 
 
Tel.: 

 
worden volgende afspraken vastgelegd: 
 
1. De patiënt wendt zich voor zijn substitutiebehandeling uitsluitend tot de hierboven vermelde arts en 

apotheker. Indien hij van arts of apotheker wenst te veranderen, brengt de patiënt hen op de hoogte. 

2. De patiënt heeft het recht de hem aangaande informatie bij apotheker en arts in te kijken en eventueel 
correcties aan te vragen. 

3. De patiënt stemt toe dat arts en apotheker onderling alle nuttige informatie met betrekking tot zijn 
substitutiebehandeling uitwisselen. Zij respecteren hierbij de regels inzake vertrouwelijkheid. 

4. De apotheker geeft de persoonlijke gegevens van de patiënt onder gecodeerde vorm en, in 
overeenstemming met de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, uitsluitend door 
aan de "Nationale Registratie van Substitutiebehandelingen", om dubbelverstrekking te voorkomen 
(voorschriften voor eenzelfde patiënt bij verschillende artsen). 

5. Het substitutiegeneesmiddel wordt afgehaald tijdens de openingsuren van de apotheek, zijnde: 

♦ op weekdagen: 

♦ op zaterdag: 

♦ uitgezonderd op: 

Om de behandeling niet te onderbreken worden op feestdagen, zaterdag en / of zondag het 
geneesmiddel op de dag ervoor afgehaald. 

Vakantieperiodes: 
De patiënt wendt zich tijdens de vakantieperiode van: 
♦ de apotheek tot: 

♦ de arts tot: 



6. De apotheker levert het substitutiegeneesmiddel af aan: (vink aan wat van toepassing is) 

□ de patiënt persoonlijk. 

□ de persoon aangeduid door de arts: 

7. Het geneesmiddel moet: (vink aan wat van toepassing is) 

□ ter plaatse ingenomen worden met respect voor de privacy van de patiënt. 

□ mag meegegeven worden indien aangegeven door de arts. 

8. Mocht de patiënt de afspraken voor aflevering en toediening niet respecteren, licht de apotheker 
hierover de arts in. 

9. Verloren of gestolen dosissen worden niet door de apotheker vervangen; tenzij de arts toestemt en 
een nieuw voorschrift maakt. Niet volgens afspraak afgehaalde medicatie wordt als verloren 
beschouwd.  

10. De apotheker levert omwille van de veiligheid van de patiënt het geneesmiddel niet af, indien: 

♦ de patiënt onder invloed is van drugs, alcohol of andere geneesmiddelen.* 

♦ de patiënt zijn methadon gedurende 3 opeenvolgende dagen niet heeft opgehaald.* 

♦ de patiënt zijn buprenorfine gedurende 5 opeenvolgende dagen niet heeft opgehaald.* 
  (* schrap wat niet van toepassing is) 

  In deze omstandigheden neemt de apotheker contact op met de arts. 

11. De apotheker en arts verbinden er zich toe de patiënt net als hun overige patiënten te behandelen en 
zijn privacy te respecteren. De patiënt verbindt zich er toe zich eveneens correct te gedragen, o.a. 
door het respecteren van de openingsuren, zijn beurt af te wachten, niet onder invloed van alcohol of 
andere geneesmiddelen op te dagen, respect te tonen voor het voltallig apotheekpersoneel en 
cliënteel, voldoende geld bij hebben, …. Zoniet kan deze overeenkomst éénzijdig stopgezet worden. 

12. De betaling door de patiënt van het voor zijn behandeling verschuldigd bedrag gebeurt: 
 (vink aan wat van toepassing is) 

□  dagelijks. 

□  wekelijks, op: 

□  maandelijks, op: 

13. De patiënt verbindt er zich toe verantwoordelijk om te gaan met het geneesmiddel indien hij het niet 
ter plaatse moet innemen. Het geneesmiddel mag in geen geval ingespoten worden. Het 
geneesmiddel is gevaarlijk voor niet - verslaafde personen. Het moet daarom steeds buiten het bereik 
van anderen, in het bijzonder kinderen, bewaard worden. 

14. Deze overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening. 

 
Gelezen en goedgekeurd, 

 
Te        , op  

 
 
 
Patiënt      arts      Apotheker 

Opgemaakt in 3 exemplaren (één exemplaar voor elke betrokkene) 
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