
 

Persbericht 

* Op dit ogenblik wordt het GFD in België volop geïmplementeerd. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor 

te zorgen dat alle apotheken snel deze nieuwe dienstverlening aan hun patiënten kunnen aanbieden. 

 

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier: een echte troef voor uw gezondheid 

Wanneer het delen van gegevens synoniem is voor (meer) veiligheid 
 

Brussel, 21 mei 2015 – Elke persoon die zijn toestemming heeft gegeven voor het  

delen van zijn gezondheidsgegevens, kan voortaan beschikken over een Gedeeld 

Farmaceutisch Dossier. Deze dienstverlening, die volledig gratis is, staat borg voor  

een optimale begeleiding en aangepast advies in alle apotheken van het land.  
 

Afgelopen dinsdag belichtte federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block in een pers-

communiqué de verschillende voordelen verbonden met het delen van gezondheidsgegevens: betere 

kennis van de antecedenten en dus de specifieke behoeften van de patiënt, kennis van zijn allergieën 

en/of van eventuele contra-indicaties, snelle en meer efficiënte zorg, het niet herhalen van reeds 

uitgevoerde medische onderzoeken, enz. 

Deze gegevensdeling tussen gezondheidswerkers is enkel mogelijk 

indien de betrokken personen hun toestemming geven. In België moet 

de geïnformeerde toestemming van de patiënt – een waarborg voor de 

eerbied van zijn privéleven – geregistreerd worden via het federaal 

platform eHealth. Sinds kort kan elke persoon die dit wenst, aan zijn 

apotheker vragen om het nodige te doen. De meeste apothekers 

beschikken immers over een beveiligde module in hun apotheek-

software die hen toelaat de geïnformeerde toestemming van de patiënt 

te registreren op eenvoudige presentatie van zijn identiteitskaart.  

Wist u dat... 

...de door de patiënt gegeven toestemming een rechtstreeks effect heeft in de apotheek: het laat zijn 

apotheker toe om een Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) op zijn naam te openen en hem zo een 

optimale begeleiding en aangepast advies te waarborgen, niet alleen in zijn vertrouwde apotheek, maar 

ook in alle andere apotheken van het land. Dankzij het GFD kunnen de gegevens over de afgeleverde 

geneesmiddelen, vervat in het farmaceutisch dossier van de patiënt, geraadpleegd worden door de 

meeste apothekers tot wie de patiënt zich richt.* 

 

Mikken op de grote vakantie… 

Het GFD is zeer nuttig wanneer u een beroep doet op de apotheker van wacht (bijvoorbeeld in een 

verlengd weekend zoals Pinksteren) of wanneer u met vakantie gaat. In geval van gezondheidsproblemen 

aan de kust, in de Ardennen of in elk ander vakantieoord in ons mooi landje, kan de geraadpleegde 

apotheker in het GFD nagaan welke geneesmiddelen de patiënt neemt. Zo kan hij in alle veiligheid 

beantwoorden aan de vraag van de patiënt (bijvoorbeeld een gevaarlijke interactie tussen twee genees-

middelen voorkomen) en de patiënt zo nodig een aangepaste en gepersonaliseerde behandeling 

aanbieden. 

Op amper enkele weken van het begin van de zomer wordt iedereen aangeraden het nodige te doen om 

over een GFD te beschikken. Spreek er uw apotheker rechtstreeks over aan. Dat is het meest 

eenvoudige. Om deze boodschap zoveel mogelijk te verspreiden, start er vandaag een nieuwe 

informatiecampagne in de apotheek en op www.apotheek.be. Hieronder vindt u al het materiaal. 

 

Voor meer info over het farmaceutisch dossier en het GFD, raadpleeg onze fiche INFO GFD.  

De woordvoerders van de APB staan ter beschikking van de pers voor bijkomende inlichtingen of 

voor een interview:  

 Jan Depoorter: +32 (0)486 34 31 26 – jan.depoorter@apb.be 

 Dirk Vos: +32 (0)477 47 71 35 – dirk.vos@apb.be 

 

Elke persoon die dit 

wenst, kan voortaan aan 

zijn apotheker vragen 

om zijn toestemming te 

registreren voor het 

delen van zijn 

gezondheidsgegevens. 

http://www.apotheek.be/
http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL%20PARTNERS%20ACCESS%20DOC/DP-DPP-FD-GDF/Fiche-info-DPP_CP21052015_NL_DEF.pdf
mailto:jan.depoorter@apb.be
mailto:dirk.vos@apb.be
mailto:dirk.vos@apb.be
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Over de APB 

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) is de nationale federatie van de Belgische beroepsverenigingen van de 
zelfstandige officina-apothekers. De Bond vertegenwoordigt ongeveer 90% van het apothekerskorps in België. De APB 
steunt zijn leden in hun dagelijkse beroepsuitoefening door de ontwikkeling en valorisering van de vrije uitoefening van 
het beroep van zelfstandige apotheker. De APB wil de meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid 
van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen.  
Voor meer inlichtingen raadpleeg www.apb.be. 

 
 

 

Campagnemateriaal: 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

Vragen over het delen van uw gezondheidsgegevens en de 

geïnformeerde toestemming? www.patientconsent.be of 02/524.97.97 

 
Een website, een animatiefilmpje, een brochure en een telefoonnummer dat door de federale 

overheid werd ter beschikking gesteld om het grote publiek over de geïnformeerde toestemming in 

te lichten.  

 
Een affiche, een brochure en een animatiefilm over het Gedeeld Farmaceutisch Dossier  

+ gedetailleerde informatie over het onderwerp op www.apotheek.be. 

http://www.patientconsent.be/
http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL PARTNERS ACCESS DOC/DP-DPP-FD-GDF/Poster GFD.pdf
http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL PARTNERS ACCESS DOC/DP-DPP-FD-GDF/Patient-folder-GFD-NL.pdf
http://youtu.be/ONFxK_Z3Glg
http://www.patientconsent.be/
http://www.apotheek.be/
https://www.youtube.com/watch?v=lyJQfE7pkJA
http://www.apotheek.be/sites/default/files/fichiers/leidraad_bij_de_geinformeerde_toestemming_voor_het_elektronisch_delen_van_gezondheidsgegevens.pdf

