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Patiëntengegevens  

Naam  

Code ([APB-nummer]-[volgnummer])  

Geboortedatum  

Geslacht  

Enquête over de huisapotheker 

1. Ik heb mijn medicatieschema van de apotheek nog in bezit:  

Ja          Datum van het medicatieschema: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nee      Reden*   Het is verouderd/te oud   
 Ik heb een beter schema gekregen van arts/ziekenhuis/verpleegkundige  
 Ik heb een recenter schema gekregen van arts/ziekenhuis   
 Ik ben het verloren   
 Mijn arts heeft het gevraagd/gehouden   
 Ik begrijp het niet/kan er niet mee werken   
 Ik zie er het nut niet van in   
 mijn apotheker heeft nooit voorgesteld een medicatieschema te maken  
 Andere, namelijk: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ik vind alle medicatie/supplementen/crèmes/oogdruppels/… terug die ik werkelijk neem 

Ja           

Nee       mijn apotheker niet toegevoegd heeft 
 ik niet vermeld heb aan mijn apotheker 
 in de afgelopen 6 maand is opgestart en nog niet opgenomen is geweest 
      in schema, namelijk ………………………………………………………………(naam GM) 
 ik in een andere apotheek koop   
 ik online bestel   
 ik in een winkel/drogisterij koop (bv. Colruyt, Kruidvat, …)   
 Andere, namelijk: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nee, er ontbreekt  
medicatie/supplementen die*   

4. Ik vind mijn schema duidelijk 

Ja            

Reden 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nee       

3. Staat er medicatie te veel in je schema?       Ja          Nee       
        (Zo ja, beantwoord de volgende vraag) 

Naam geneesmiddel?  
 

INHOUD MEDICATIESCHEMA  

5. Hoe breng je, bij een wijziging van de  
medicatie, de apotheker op de hoogte?  

 Ik bel hem/haar meteen op  
 Ik vertel dit bij een volgend bezoek  
 Ik vertel dit wanneer ik met het voorschrift hiervoor kom  
 Ik meld dit niet 
 Andere, namelijk: 
………………………………………………………………………………………………………. ………………... 
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GEBRUIK MEDICATIESCHEMA  

6. Ik gebruik mijn medicatieschema van de apotheek *  

 Bij de huisarts of dokter van wacht   
 In het ziekenhuis bij raadpleging of opname   
 Bij de tandarts   
 Bij de thuisverpleging   
 Voor mezelf   
 Andere, namelijk: …………………………………………………………………………….…... 
………………………………...………………………………………………………………………………… 

 

GENEESMIDDELENGEBRUIK 

8. Problemen/Bezorgdheden 

a. Welke problemen heb je met het innemen van  
geneesmiddelen? *   

 Geen problemen   
 Regelmatig vergeten in te nemen   
 Inslikken   
 Te veel innamemomenten   

 Breken/delen   
 Openen verpakking   
 Te veel geneesmiddelen   
 

 Andere, namelijk: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

b. Heb je moeite om de posologie1 te onthouden? 
  (1: hoeveel van welk geneesmiddel op welk moment?) 

 Ja     Naam geneesmiddel(en)……………………………...……………………………… 

 Nee       

c. Vergeet je soms je medicatie tijdig aan te vullen ?   Ja     Naam geneesmiddel(en):…………………………………………………….……… 

 Nee       

d.    Welke bezorgdheden heb je over je geneesmiddelen? *    Geen    
 Nevenwerkingen   

 Afhankelijkheid/verslaving   
 Prijs   

 Andere, namelijk: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

e. Van welke ongewenste effecten heb je last? *  Geen 

 Pijn (spierpijn/hoofdpijn)  
 Kortademigheid/Benauwd gevoel  
 Frequent plassen  
 Duizeligheid  
 Vallen (voorbije jaar)  

 Vermoeidheid  
 Slaapproblemen  
 Last van ogen  
 Misselijkheid, braken  
 Jeuk  
 Verstopping of diarree  

  Andere, namelijk: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

f. Ik weet waarvoor elk geneesmiddel dat ik inneem 
dient. 

 Ja      
 Nee      Naam geneesmiddel(en)…………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………....................................... 
    …………………………………………………………………………………………………………... 
    ……………………………………………………………………………………………………………. 

7. Mijn medicatieschema van de apotheek helpt…*   

 me om mijn eigen medicatie klaar te zetten  
 de thuisverpleging bij het klaarzetten van mijn medicatie  
 me om mijn medicatie correct in te nemen  
 bij mijn bezoek aan de huisarts  
 bij mijn (geplande) ziekenhuisopname 
Andere, namelijk: ……………………………………………………………….………………..
……………………………………………………………………..…………………………………………... 
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Heb je zelf nog vragen of bezorgdheden die je zeker nog wil stellen/uiten? Je kan ze hieronder noteren. 

Voorbeeld: Waarom is dit geneesmiddel belangrijk voor mij? Hoe gebruik ik dit geneesmiddel het best? Wat moet ik doen als ik mijn 
geneesmiddel vergat in te nemen? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VARIA 

9. Wat is het effect sinds het hebben 
van een huisapotheker?  

 ik voel me beter geholpen. 
 ik merk geen verschil met voorheen.  
 ik merk geen verschil want ik werd al goed begeleid.  
 ik voel me minder geholpen. 

10. Heb je al gebruik gemaakt van digitale gezondheidswebsites of smartphoneapps?* 
                (b.v. www.mijngezondheid.be) 

Ja           Voor het bekijken van mijn medicatieschema   
 Voor het nagaan van mijn vaccinatiestatus   
 Voor het bekijken van openstaande voorschriften   
 Voor het bestellen van geneesmiddelen   
 Om vragen te stellen   
 Andere, namelijk: ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Nee      Omdat: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indien u zich beter geholpen voelt:  
In welk opzicht?  

 De apotheker maakt meer tijd vrij voor me. 
 Ik en mijn apotheker spreken specifiek over mijn medicatie(gebruik) . 
 Een handig hulpmiddel in de contacten met bv. huisarts, verpleegkundige, specialist, … 
 Andere, namelijk:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

11. Om mijn medicatie met mijn apotheker te bespreken, zou ik het zien zitten om hiervoor een afspraak te krijgen en langs te  
komen in de apotheek. 

Ja          Omdat: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nee      Omdat: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mocht je kunnen kiezen hoe het gesprek verloopt, waarvoor zou je dan kiezen?* 

  Langsgaan in de apotheek 
 De apotheker bij mij thuis laten komen  
 Een elektronische consultatie hebben (gesprek via computer) 
 Een telefonische consultatie hebben 
 Andere, namelijk: ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  


