
  
Bijlage persbericht 

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 

Fiche 'Concrete gevallen in de apotheek'  
Waarvoor is het GFD echt nodig? En wie heeft er belang bij? 

Door het raadplegen van het GFD kan de geneesmiddelenbehandeling van een patiënt 

geoptimaliseerd worden, maar bovendien kunnen ook de risico's op een ongeval met 

geneesmiddelen worden vermeden. Die risico's kunnen (bijna) iedereen aanbelangen, zoals blijkt 

uit onderstaande gevallen die uit de dagelijkse praktijk gegrepen zijn. 

 

Alex, 27 jaar 

Alex neemt al drie dagen een middel tegen neusverstopping en komt pijnstillers halen. Hij heeft "vreselijk 

veel tandpijn", maar hij twijfelt nog om naar de tandarts te gaan... 

Bij tandpijn is paracetamol doorgaans de meest aanbevolen pijnstiller. De apotheker zal zijn patiënt 

de raad geven om de maximale dosis (4g/dag) niet te overschrijden om een overdosering te 

vermijden die ernstige leverproblemen zou kunnen uitlokken. Maar sommige nasale decongestiva 

bevatten ook paracetamol. Door het GFD van Alex te raadplegen kan de apotheker dit checken en 

zijn raadgevingen aangaande de maximale dosis desgevallend aanpassen. 

Sanne, 5 jaar 

De papa van Sanne komt in het holst van de nacht iets halen "voor heel erge diarree".  

De apotheker stelt vast dat er onlangs ibuprofen werd aangekocht...  

Dankzij het GFD kan de apotheker de raadgevingen aanpassen die hij aan Sannes papa zal geven. 

In dit geval zal hij hem waarschuwen voor het gebruik van ibuprofen. Dat product wordt vaak 

toegediend bij hoge koorts, maar is formeel afgeraden in geval van diarree en dehydratatie. 

Ibuprofen zal deze immers verergeren, met alle risico's van dien voor de gezondheid van het kind 

(in dit geval een risico op acute nierinsufficiëntie). 

Roger, 70 jaar 

Roger heeft last van spierkrampen. In het hotel waar hij al enkele dagen verblijft, drinkt hij bij het ontbijt 

pompelmoessap… 

Het cholesterolgehalte van Roger is al 10 jaar lang onder controle dankzij simvastatine, dat hij 

geregeld inneemt. Aan het begin van de behandeling hadden de arts en de apotheker Roger 

gewaarschuwd voor het gelijktijdig innemen van pompelmoessap, dat met het geneesmiddel een 

interactie kan aangaan. Waarschuwingen die Roger deze zomer compleet in de wind heeft 

geslagen. Om zijn krampen te verlichten, vraagt Roger raad aan de dorpsapotheker. Die raadpleegt 

Rogers GFD en stelt hem enkele gerichte vragen over de aard van de krampen. Zo wil hij weten of 

hij pompelmoessap drinkt sinds hij met vakantie is. De waarschijnlijke oorzaak van de krampen is 

gevonden. 

 



  
Bijlage persbericht 

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 

Julie, 19 jaar 

Julie heeft noodcontraceptie nodig. Haar vertrouwde apotheker weet dat ze een anti-epilepticum neemt. 

Maar nu is ze met vakantie... 

Dankzij het GFD ziet de apotheker meteen dat Julie carbamazepine neemt, een anti-epilepticum dat 

een interactie aangaat met levonorgestrel (de noodpil). Zeker geen onschuldige interactie, 

aangezien ze ervoor kan zorgen dat de noodcontraceptie ondoeltreffend wordt.  

 

Lukas, 9 jaar 

Lukas is enkele weken geleden door een teek gebeten en krijgt een antibioticabehandeling. Zijn moeder 

vindt hem maar slapjes en vraagt om vitaminen... 

Om de ziekte van Lyme in een vroeg gedissemineerd stadium te behandelen, heeft Lukas’ huisarts 

doxycycline tweemaal daags gedurende 14 dagen voorgeschreven. De doeltreffendheid van dit 

antibioticum uit de familie van de tetracyclines wordt tenietgedaan door de gelijktijdige inname van 

voedingssupplementen of vitaminepreparaten die calcium, ijzer, zink, magnesium, ... bevatten. Door 

Lukas’ GFD te raadplegen kan de apotheker die storende interactie vermijden.  

 

Christiane, 43 jaar 

Christiane komt een "goede" hoestsiroop halen. Volgens haar GFD neemt ze antidepressiva. 

De apotheker komt dit te weten door Christianes GFD te raadplegen. De informatie is van 

essentieel belang, want verschillende vrij verkochte hoestsiropen bevatten dextromethorfan. In 

combinatie met andere geneesmiddelen die een serotonerge werking hebben – waaronder de 

selectieve serotonineheropnameremmers (de vaakst voorgeschreven klasse van antidepressiva) – 

kan deze stof een serotoninesyndroom veroorzaken. Meestal is dat zonder veel erg, maar in zeer 

zeldzame gevallen kan het aanleiding geven tot belangrijke nevenwerkingen, zoals een ernstige 

hyperthermie, convulsies en zelfs de dood. 

Wenst u meer informatie over de verschillende gevallen die hierboven worden beschreven? 

Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze woordvoerders:  

  Jan Depoorter (NL): 0486 34 31 26 – jan.depoorter@apb.be  

 Alain Chaspierre (FR): 0476 66 43 59 – alain.chaspierre@apb.be 
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