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Geachte dokter, 
 
 

Ik ben huisapotheker van een aantal van uw patiënten en neem deel aan Zorgzaam Leuven1. Als 

huisapotheker wil ik mijn rol in medicatieveiligheid beter opnemen, door een hechtere samenwerking met u 

als huisarts en het zorgteam. Daarom wil ik inzetten op onze samenwerking, in het bijzonder voor patiënten 

die kwetsbaar zijn omwille van medicatie.  

 
In de enveloppe vindt u enkele medicatieschema’s, die ik aangevuld heb met de informatie van het Gedeeld 

Farmaceutisch Dossier2 en waarover ik met u wil afstemmen. Het doel is om per patiënt te komen tot één, 

correct gedeeld medicatieschema.  

 Wil u voor elk schema nagaan of er verschillen zijn met het medicatieschema dat u zelf bijhoudt voor 

deze patiënt? U mag gerust schrappen of toevoegen op het schema zelf. Mogelijk staat er informatie 

in waarover u niet op de hoogte bent. U kan mij steeds telefonisch contacteren voor overleg indien 

nodig.  

 Zou u zo vriendelijk willen zijn om de nagekeken medicatieschema’s terug binnen te brengen in de 

apotheek of mij een seintje te geven zodat ik ze kan ophalen?  

Waarom op papier? Veel apothekers en huisartsen hebben nog geen of een gebrekkige toegang tot Vitalink 

en vaak sluipen er wegens technische problemen bijkomende fouten in de medicatieschema’s. In de zomer 

zal Zorgzaam Leuven voor op maat begeleiding zorgen, zowel voor huisartsen en huisapothekers die klaar 

zijn om te delen via Vitalink, als voor wie dit nog niet kan. 

Mogelijk is deze brief voor u te bondig. Aarzel daarom niet om mij te contacteren indien u meer toelichting 

wenst.  

 

Vriendelijke groeten, 

                                                           
1Zorgzaam Leuven is één van de projecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in België. De bedoeling van 
Zorgzaam Leuven is om de zorg voor mensen met een chronische aandoening beter te stroomlijnen. Zorgverleners gaan 
beter samenwerken rond en met de patiënt, zodat die kan rekenen op meer kwalitatieve zorg.  

2Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD): voor elke patiënt die een e-Health consent heeft gegeven wordt in de apotheek 
een medicatiehistoriek bijgehouden of het geheel van de geneesmiddelen, ongeacht in welke Belgische apotheek  in het 
afgelopen jaar afgeleverd. Apothekers gebruiken het GFD om de medicatieschema’s actueel te houden en om de 
medicatieveiligheid te verzekeren. 
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