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Mijn apotheker  
kent mij en waakt  
over mijn gezondheid

Uw apotheker is natuurlijk geen 
superman of supervrouw, maar u kan 
altijd op hem rekenen.

Hij beschikt over alle nodige kennis 
en enkele handige ‘tools’ om de veiligheid van zijn 
patiënten te garanderen. 

Uw veiligheid? 

Wanneer u bij uw apotheker een geneesmiddel haalt, 
levert hij u dit met een glimlach af. U zou versteld 
staan als u zou weten wat er allemaal achter die 
glimlach schuilt.

Uw apotheker heeft namelijk al het nodige gedaan  
om te controleren dat dit geneesmiddel geschikt is 
voor u en dat u het veilig kunt gebruiken. 

Dat gebeurt allemaal heel discreet. Misschien heeft  
hij u eerst een paar vragen gesteld, maar verder is  
u wellicht niets opgevallen. Toch waakt uw apotheker 
nauwgezet over uw gezondheid, zoals u in deze  
folder kunt lezen.

 

Welkom  
achter de schermen van uw apotheek!

De apotheek is voor iedereen toegankelijk. U hoeft  
echt geen afspraak te maken. Van alle zorgverstrekkers 
staat de apotheker het dichtst van al bij de bevolking.  
Hij wordt vaak als eerste geraadpleegd bij gezondheids
klachten. Hij luistert, geeft advies, doet aan preventie  
en verwijst u als het nodig is door naar de arts.

Heeft u vragen over een geneesmiddel of een 
gezondheids product? Zou u wat meer uitleg willen  
over uw medicatie? Praat erover met uw apotheker.  
Als specialist van het geneesmiddel kan hij u zeker 
helpen. 

Veiligheid dag en nacht? 

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten.  
Soms moeten ze onmiddellijk beschikbaar zijn.  
Om dat te kunnen garanderen, organiseren de Belgische 
apothekers een wachtdienst waardoor iedereen op elk 
moment toegang heeft tot veilige geneesmiddelen,  
24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Op apotheek.be  
vindt u steeds de 
dichtstbijzijnde  
apotheek van wacht.
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Veilige en kwaliteitsvolle 
geneesmiddelen? 

Als u een geneesmiddel neemt, moet u er zeker 
van kunnen zijn dat het een doeltreffend, veilig en 
kwaliteitsvol product is. Hoewel de productie van 
geneesmiddelen aan heel strikte regels onderworpen  
is, hebben de Belgische apothekers een extra  
beveiliging ingebouwd: de Dienst voor 
Geneesmiddelenonderzoek (DGO). De DGO is een 
laboratorium voor kwaliteitscontrole dat beheerd 
en gefinancierd wordt door de apothekers. Het labo, 
dat door de overheid erkend is, voert periodieke 
‘hercontroles’ uit van de geneesmiddelen die in België 
in de handel zijn. Als hieruit blijkt dat een geneesmiddel 
niet aan alle kwaliteitsvereisten beantwoordt, wordt 
het snel van de markt gehaald. Een dergelijk extra 
controlesysteem is uniek in Europa.  

Namaak in de apotheek?

Namaakgeneesmiddelen zijn een plaag die vooral  
Afrika en Azië teistert. Maar ook Europa blijft niet 
gespaard van deze bedreiging. Vooral de verkoop van 
geneesmiddelen via internet houdt risico’s in. Daarom 
moeten alle Europese apotheken in de toekomst 
verplicht zijn uitgerust met een authentificatiesysteem, 
dat de ‘echtheid’ van geneesmiddelen controleert. 

De Belgische zelfstandige apothekers hebben niet op die 
verplichting gewacht om hun patiënten te beschermen 
tegen de grote risico’s van namaakgeneesmiddelen.  
Ze beschikken al sinds meer dan 5 jaar over een systeem 
dat automatisch de echtheid van geneesmiddelen kan 
nagaan op het moment dat de apotheker ze aflevert.    

Wat brengt ons  
de apotheek van morgen? 

De samenleving verandert. De behoeften van 
de bevolking evolueren. Om aan deze behoeften 
tegemoet te komen, worden (binnenkort) 
nieuwe diensten in de apotheek aangeboden. 

Sinds 1 oktober 2013 kunnen apothekers aan  
patiënten, die een astmabehandeling met een  
inhalatiecorticoïde starten, twee begeleidings
gesprekken nieuwe medicatie aanbieden. Het doel 
is een beter gebruik en een betere therapietrouw 
te bevorderen. Deze nieuwe dienst zou in de 
toekomst ook aan andere categorieën van 
chronische patiënten kunnen worden aangeboden.

De gegevens over uw medicatiegebruik die 
geregistreerd zijn in uw farmaceutisch dossier 
zullen binnenkort – als u akkoord gaat – gedeeld 
worden. Daardoor zullen alle apothekers voor 
iedere patiënt op elk moment – ook tijdens de 
wachtdienst – over alle informatie beschikken 
die noodzakelijk is om een veilige aflevering 
van geneesmiddelen te garanderen. 

Alle nieuwe diensten die door uw apotheker 
worden aangeboden, streven hetzelfde doel na: 
een begeleiding op maat van de patiënt – en 
meer in het bijzonder van de meest kwetsbare 
patiënten   om de doeltreffendheid en de veiligheid 
van hun medicatietherapie te verbeteren. 

Wist u dat... 

…in België de apothekers moeten borg staan  
voor de kwaliteit van de geneesmiddelen en  
andere gezondheidsproducten die ze afleveren?  
Om die verantwoordelijkheid in alle sereniteit  
op te nemen, hebben de apothekers de Dienst  
voor Geneesmiddelenonderzoek opgericht.  

Veilig te gebruiken? 

Stel u het volgende voor: u geeft uw apotheker een 
voorschrift met een voor u onleesbare kribbel. Uw 
apotheker bekijkt het voorschrift even, trekt een van zijn 
vele lades open, haalt er een doosje uit en scant dit in. 
Vervolgens legt hij het gebruik van dit geneesmiddel uit: 
hoe, hoeveel, wanneer?  

Wat verbaast u nu het meest?  

Dat uw apotheker: 

a)  het gekribbel op het voorschrift moeiteloos  
heeft ontcijferd; 

b) blindelings de juiste lade heeft gekozen; 

c)  intussen in alle discretie heeft nagegaan dat  
u dit geneesmiddel veilig kunt gebruiken?

Jawel, terwijl u rustig stond te wachten heeft uw 
apotheker een aantal controles uitgevoerd. Zo weet hij 
dat het geneesmiddel niet onverenigbaar is met uw 
andere medicatie. Geneesmiddelen kunnen elkaars 
werking immers teniet doen, of net versterken. Hij weet 
ook al dat u geen ander geneesmiddel met dezelfde 
werking gebruikt. Uw apotheker kijkt ook altijd of er nog 
andere redenen zijn waarom u het geneesmiddel niet 
in alle veiligheid zou kunnen gebruiken, bijvoorbeeld 
omdat u allergisch bent voor een bepaald bestanddeel, 
of omdat u zwanger bent of borstvoeding geeft. 

Maar hoe weet uw apotheker nu zo snel of een 
geneesmiddel wel geschikt is voor u? Omdat hij bijhoudt 
welke geneesmiddelen u gebruikt en voor welke 
stoffen u allergisch bent. Door al uw medicatie in uw 
farmaceutisch dossier op te nemen kan hij mogelijke 
problemen voorkomen en u beter adviseren. Telkens 
als hij u een geneesmiddel aflevert, doorzoekt zijn 
apotheeksoftware uw farmaceutisch dossier. Dit stelt 
uw apotheker in staat om een veilige aflevering te 
garanderen en u met de nodige expertise uitleg te geven 
over een goed en veilig gebruik van uw geneesmiddelen.

Mijn apotheker  
kent mij en waakt  
over mijn gezondheid
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