
 

 

Geachte apotheker, 
 
U ontvangt deze brief aangezien er in uw regio een uitgebreide studie plaatsvindt die de rol en 
meerwaarde van de huisapotheker in de begeleiding van de Parkinsonpatiënt wil aantonen. Deze 
studie is een samenwerking van De Westvlaamse Apothekersvereniging met de KU Leuven en  
VU Brussel.  
 
Dit gebeurt door een gesprek aan te gaan met de patiënt waarbij er enerzijds gepolst wordt naar de 
rol en meerwaarde van de ‘huisapotheker’ – en dus ook het medicatieschema – en waar anderzijds 
geneesmiddelengebonden problemen bij Parkinsonpatiënten gedetecteerd en opgelost worden. 
Kortom: door het uitvoeren van het gesprek ‘GGG Parkinson’ in de apotheek. 
 
Aangezien we streven naar representatieve, kwantitatieve data, hebben we nood aan een zeer groot 
aantal gesprekken, voorafgegaan door een vragenlijst rond de huisapotheker en het medicatieschema. 
We hopen dan ook op jullie medewerking, waarbij iedere apotheek een streefdoel haalt van minstens 
twee gesprekken. Alle bijkomende gesprekken zijn uiteraard zeer welkom. 
 
De Westvlaamse Apothekersvereniging heeft hierover al uitgebreid gecommuniceerd en gemotiveerd 
via hun kanalen zoals een webinar, de FarmaFocus, ’t Collegazetje en de nieuwsbrieven. Ook zou u alle 
nodige documentatie en informatie begin november ontvangen moeten hebben om dit gesprek te 
kunnen opstarten bij uw parkinsonpatiënten.  
 
Echter willen we u, met deze tweede brief op de hoogte brengen van de nieuwe timing en 
aanpassingen van de studie. Omwille van de huidige COVID-situatie en de hiermee gepaard gaande 
drukte in de officina, werd er beslist om de timing van het project aan te passen.  
 
Voordien werd er verzocht om een eerste en een follow-up gesprek uit te voeren en ons de nodige 
documentatie te bezorgen tegen eind februari 2022. Om deze nieuwe dienst doeltreffend te kunnen 
uitrollen, wordt de studieperiode verlengd tot eind maart 2022. 
 
Een tweede wijziging in de timing is dat we ons vooral zullen fixeren op het eerste gesprek en de 
uitkomsten hiervan. We verzoeken u dan ook vriendelijk om ons voor deze deadline (eind maart 2022) 
alle documentatie rond het eerste gesprek te bezorgen en de online enquête in te vullen. We 
moedigen u zeker aan om ook het follow-up gesprek binnen deze termijn uit te voeren en ons de 
nodige verslagbladen zo snel mogelijk terug te bezorgen.  
 
Indien u meer dan 2 patiënten bevraagt - wat wij sterk aanmoedigen – kunt u een mailtje sturen naar 
secretariaat@dewestvlaamse.be voor bijkomend materiaal of zelf de documenten downloaden via de 
website van De Westvlaamse (https://bit.ly/38GwPvL). Deze vindt u terug via volgende link: 
https://bit.ly/3p5HDg9. 
 
Na het voltooien van alle eerste GGG gesprekken en het laten invullen van de patiëntenenquêtes rond 
het huisapothekerschap en het medicatieschema, kunt u de documenten terugbezorgen aan De 
Westvlaamse Apothekersvereniging via uw tariferingsdienst van De Westvlaamse 
Apothekersvereniging (via ophalen voorschriften, post of groothandel) of aan OPHACO via 
Multipharma Frunpark Izegem. Vermeld hierbij ‘GGG Parkinson – t.a.v. DWVL’. 
 
Als laatste stap (na het eerste GGG gesprek) verzoeken wij u vriendelijk om onze digitale enquête in 
te vullen om uw ervaring en eventuele opmerkingen omtrent deze studie te evalueren. 
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Hierbij gevoegd ontvangt u een nieuwe versie van het stappenplan, aangepast aan de nieuwe timing 
van het project.  
 
Tevens vindt u ook instructies van het chronic care project in uw regio. Zij ondersteunen deze actie 
door het voorzien van een honorarium van € 22.50 (excl. 21% BTW) per voltooid traject per patiënt. 
Hoe u aanspraak kan maken op dit honorarium, vindt u in hun instructies terug. 
 
Bij onduidelijkheden of problemen kunt u steeds de site van De Westvlaamse Apothekersvereniging 
raadplegen of een mailtje sturen naar secretariaat@dewestvlaamse.be. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking om, samen met ons, de unieke meerwaarde van de apotheker 
op de kaart te zetten!  


