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Informatiefiche: Farmaceutisch Dossier & Gedeeld Farmaceutisch Dossier 
 

Wanneer een patiënt naar zijn apotheker gaat, biedt die hem een dienstverlening door nauwgezet het 

Farmaceutisch Dossier up-to-date te houden. Zo realiseert hij een begeleiding van optimale kwaliteit. Door  

in dat elektronisch dossier de verschillende geneesmiddelen die zijn patiënt neemt te registreren, kan de 

apotheker immers eventuele problemen voorkomen zoals geneesmiddeleninteracties, contra-indicaties, 

dubbelmedicatie en over- of onderdosering.  

 

En wat als de patiënt naar een andere apotheek gaat? 

Patiënten kunnen in alle uithoeken van het land van hetzelfde veiligheidsniveau genieten op voorwaarde dat 

ze hun toestemming hebben gegeven voor de raadpleging van hun persoonlijke medicatiehistoriek. Daarvoor 

zorgt het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD). Via het GFD kunnen relevante medicatiegegevens uit het 

farmaceutisch dossier worden geraadpleegd door het merendeel van de apothekers tot wie een patiënt zich 

wendt (De uitrol van het GFD gaat gestaag door in België. Intussen hebben 3 op de 4 apothekers stappen 

ondernomen om deze dienstverlening aan hun patiënten aan te bieden. Vandaag is het GFD operationeel in 

bijna 60% van de publieke apotheken). 

 

Hoe verloopt de raadpleging van de medicatiehistoriek via het GFD concreet?  

Het Farmaceutisch Dossier van de patiënt als dusdanig blijft in zijn apotheek. Alleen de meest relevante 

informatie over de afgeleverde geneesmiddelen (de naam, de posologie en de afleveringsdatum) wordt op 

beveiligde en versleutelde wijze doorgestuurd naar de databank van het GFD. Via die databank, die enkel 

voor apothekers toegankelijk is, kunnen de relevante gegevens van een patiënt geraadpleegd worden in alle 

apotheken waar hij/zij zich aanmeldt. Ter herinnering: dat kan alleen mits de voorafgaande toestemming van 

de patiënt die wordt opgeslagen op het federale platform eHealth. De patiënt kan aan zijn apotheker vragen 

om het nodige te doen opdat zijn toestemming geregistreerd wordt op het eHealth-platform. 

 

 

 

Het Farmaceutisch Dossier = de medicatiehistoriek + bijkomende gegevens 

Elke keer dat de apotheker een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om de 

gegevens van die aflevering in zijn computer op te slaan. In het belang van de gezondheid van zijn patiënt 

mag hij daarnaast nog bijkomende gegevens registreren, zoals de afleveringen van voorschriftvrije 

geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (bv. voedingssupplementen), de chronische ziekte(n) 

van de patiënt (bv. diabetes), evenals eventuele allergieën of intoleranties (aan lactose, gluten enz.) die 

kunnen interfereren met de inname van geneesmiddelen. De patiënt kan zich verzetten tegen de 

registratie van die bijkomende gegevens en dat meedelen aan zijn apotheker.  

De geregistreerde informatie wordt opgeslagen in het Farmaceutisch Dossier dat de apotheker voor elk 

van zijn patiënten bijhoudt in de software van zijn apotheek. Indien hij dat wenst, mag de patiënt aan zijn 

apotheker vragen om zijn persoonlijk farmaceutisch dossier in te kijken en desgevallend te corrigeren. 

 

 

Vertrouwelijkheid gewaarborgd 

De raadpleging van de medicatiehistoriek via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) kan niet zonder 

de voorafgaande geïnformeerde toestemming van de patiënt. Meer dan 3 miljoen landgenoten hebben 

intussen hun toestemming gegeven voor de uitwisseling van hun medicatiehistoriek via het Gedeeld 

Farmaceutisch Dossier. De registratie en de raadpleging van de toestemming, de authenticatie van de 

apothekers en het versleutelen van de gegevens in het GFD en de communicatieketens zijn gebaseerd op 

de basisdiensten van het eHealth-platform. Dat garandeert een optimale beveiliging en vertrouwelijkheid 

van de gegevens. We herinneren er verder aan dat de apotheker en zijn medewerkers gebonden zijn aan 

het beroepsgeheim. Voor meer informatie over de geïnformeerde toestemming en de registratie ervan door 

eHealth, zie: www.patientconsent.be   
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