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Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier: een nieuwe + voor uw gezondheid 

Een gratis dienst die zeer nuttig kan zijn tijdens de vakantie 
 

Brussel, 19 juni 2014 – Een verkoudheid opgelopen op het strand? Spierpijn na een 

mountainbiketocht in de Ardennen?  Deze zomer kunnen apothekers overal in België 

aan hun patiënten een optimale begeleiding bieden en aangepast advies geven. Op 

voorwaarde dat ze toegang hebben tot hun Gedeeld Farmaceutisch Dossier.  

 

Wanneer een patiënt naar zijn apotheker gaat, kan die hem een dienstverlening en een begeleiding 

van optimale kwaliteit aanbieden dankzij zijn nauwgezet up-to-date gehouden farmaceutisch 

dossier. Door in dat elektronisch dossier de verschillende geneesmiddelen die zijn patiënt neemt te 

registreren kan de apotheker eventuele problemen voorkomen zoals geneesmiddeleninteracties, 

contra-indicaties, dubbelmedicatie en over- of onderdosering. 

En wat als de patiënt naar een andere apotheek gaat? 

Sinds enkele weken kunnen patiënten in om het even welke apotheek 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 kan een deel van de medicatiegegevens die in het farmaceutisch 

dossier zijn opgenomen, worden geraadpleegd door het merendeel van de apothekers tot wie een 

patiënt zich wendt.* 

Hoe verloopt die raadpleging nu 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 dosering en de afleveringsdatum) wordt op beveiligde en versleutelde wijze doorgestuurd 

naar de databank van het GFD. Via deze databank, die enkel voor apothekers toegankelijk is, 

kunnen de gegevens van een patiënt geraadpleegd worden in alle apotheken waar hij/zij zich 

aanmeldt. Ter herinnering: de patiënt dient daarvoor op voorhand zijn toestemming te hebben 

gegeven – op het federale platform eHealth.  

Het nodige doen alvorens op vakantie te vertrekken 

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier kan zeer nuttig zijn tijdens de vakantie. Als een patiënt 

gezondheidsproblemen krijgt aan de kust, in de Ardennen of in een ander vakantieoord in ons mooie 

land, zal de geraadpleegde apotheker via diens GFD kunnen te weten komen welke 

geneesmiddelen hij/zij al neemt. Hij zal dan in alle veiligheid op het verzoek van de patiënt kunnen 

ingaan en eventueel een aangepaste en persoonlijke behandeling voorstellen. 

Nu de zomer eraan komt, raden wij iedere patiënt aan het nodige te doen om over een Gedeeld 

Farmaceutisch Dossier te beschikken. De patiënt kan hierover altijd zijn of haar apotheker 

aanspreken.  

Het animatiefilmpje op Apotheek.be 

Om iedereen vertrouwd te maken met de nieuwe dienst die in alle apotheken van het land 

beschikbaar is, is er een animatiefilmpje op www.apotheek.be. gezet. Het filmpje is gebaseerd op 

de patiëntenfolder over het GFD die in alle apotheken verkrijgbaar is en wijst op een speelse en 

toegankelijke manier op het belang van het GFD. Zeker het bekijken waard! 

__________________________________________________ 

* Momenteel zit het GFD nog volop in de opstartfase. We stellen echter alles in het werk om ervoor te 

zorgen dat alle apothekers binnenkort de nieuwe dienst aan hun patiënten kunnen aanbieden. 
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Het farmaceutisch dossier: de gezondheid van de patiënt voor alles… 

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 de 

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

voorschriftvrije geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (bijv. voedingssupplementen), de 

chronische ziekte(n) van de patiënt (bijv. 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 

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) kan niet geraadpleegd worden zonder de 

voorafgaande geïnformeerde toestemming van de patiënt. De registratie en de raadpleging van 

deze toestemming, de authenticatie van de apothekers en het versleutelen van de gegevens van het 

GFD en de communicatieketens zijn gebaseerd op de modules 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: 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/ehealthconsent  

 

 
 

Belgacom, een technische vertrouwenspartner  

Belgacom volgt van zeer nabij de ontwikkelingen en prioriteiten binnen de beroepen die met 

gezondheid te maken hebben. Vandaar dat Belgacom in het kader van een partnerschap met de 

APB al van bij de start van het GFD-project haar steun heeft verleend. Om tegemoet te komen aan 

de specifieke vereisten van een project dat verband houdt met medicatiegegevens van patiënten, 

heeft Belgacom een unieke infrastructuur ontwikkeld om op een beveiligde manier en met strikte 

eerbiediging van de privacy gebruik te maken van de GFD-toepassing. 

Belgacom wil volop de technologische ontwikkelingen ondersteunen die de apotheker in de uitbouw 

van zijn beroep bijstaan. Ook buiten het GFD-project blijft Belgacom dus samenwerken met de APB 

om het apothekersberoep te moderniseren door technologische oplossingen aan te reiken die 

beantwoorden aan de nieuwe vereisten van de farmaceutische dienstverlening. Deze 

dienstverlening gebeurt aldus via het gebruik van verrijkte patiëntengegevens. De samenwerking 

met de APB heeft zowel betrekking op de beschikbaarheid en de integriteit van de gegevens als op 

het beveiligde gebruik ervan door bevoegde personen.  

 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/ehealthconsent
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Nuttige informatie 

De woordvoerders van de APB, OPHACO en Belgacom houden zich ter beschikking van de pers voor 

alle bijkomende inlichtingen. 

 

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

Alain Chaspierre (Fr): +32 (0)476 66 43 59 – alain.chaspierre@apb.be 

 

OPHACO:  William Janssens: +32 (0)2 529 92 41 – ophaco@ophaco.org 

Marc-Henry Cornely: +32 (0)479 28 59 00 – ophaco@ophaco.org 

 

BELGACOM:  Jan Margot: +32 (0)2 202 85 01 ou +32 (0)475 58 50 37 - press@belgacom.be 

Haroun Fenaux: +32 (0)2 202 48 67 ou +32 (0)476 60 03 33 - press@belgacom.be  

Frédérique Verbiest: +32 (0)2 202 99 26 ou +32 (0)479 26 09 45 - press@belgacom.be  

 

 

Perscontact  

Barbara Malengreaux: +32 (0)477 72 99 47 – Barbara.malengreaux@ogilvy.com   

Alexia Baum: +32 (0)478 81 99 40 – Alexia.baum@ogilvy.com  
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