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Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor

Kies vandaag uw huisapotheker!

Overeenkomst “Huisapotheker”

Ik, ondergetekende, (naam, voornaam, adres), ....................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

verklaar hierbij:

£  dat ik apotheker (naam, voornaam, RIZIV-nummer),  ......................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

werkzaam in apotheek (naam, adres, stamnummer),  .....................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................

aanduid als mijn huisapotheker;

£  dat ik een duidelijke uitleg en de informatiebrochure gekregen heb over:
-  wat mijn huisapotheker doet om mij op te volgen en te begeleiden bij mijn medicatiegebruik 
- mijn rechten die daarmee gepaard gaan, met name:

• deze overeenkomst is mijn persoonlijke en vrije keuze
• ik kan op elk ogenblik van huisapotheker veranderen
• ik kan deze overeenkomst en dienstverlening op elk moment stopzetten

£  dat ik mijn toestemming geef:
-  voor voortgezette farmaceutische zorg, zodat mijn huisapotheker mij bijvoorbeeld een 

begeleidingsgesprek kan voorstellen om mijn geneesmiddelen goed te gebruiken
-  om mijn gezondheidsgegevens elektronisch te delen met andere zorgverstrekkers die mij behandelen 

(eHealth Consent)

£  dat mij daarvoor niets zal worden aangerekend en dat het jaarlijkse honorarium van de apotheker voor 
deze dienst ten laste is van het RIZIV.  
Voor (jaar)  …………… bedraagt dit honorarium (bedrag) €  …………… 

£  dat ik mijn medicatieschema, nl. een volledig overzicht van de geneesmiddelen die ik neem met hun 
posologie en innamemoment, heb ontvangen.

Gedaan te (plaats) ..................................................................................................................................................

op (datum) ..............................................................................................................................................................

in twee exemplaren, één voor de patiënt en één voor de apotheker. 

Handtekening patiënt: Handtekening apotheker:



Medicatieschema voorbereiden  
Gebruik je verschillende geneesmiddelen? Zijn al die doosjes verwarrend? Kan je er moeilijk aan uit? Vergeet je soms 
geneesmiddelen in te nemen? Laat ons dan samen je medicatieschema maken! 

1.  Start met zelf een lijstje te maken van de producten die je gebruikt op bijgaand tabelletje. Neem rustig de tijd en 
vermeld alle producten – geneesmiddelen en andere – die je “regelmatig”, “tijdelijk”  of “als het nodig is” gebruikt.
Vermeld de naam van het product en hoe je het inneemt, bijvoorbeeld : “elke dag 1 tablet bij het ontbijt”.

2. Bezorg dat lijstje aan je huisarts of apotheker bij het eerstvolgende bezoek. 

3.  We overlopen samen je medicatieschema en geven wat extra uitleg. Uiteraard kan je dan ook vragen stellen. Daarna 
zorgen je zorgverleners er samen met jou voor om dit medicatieschema up-to-date te houden. Zo behoud je het 
overzicht van elk medicijn : waarvoor, hoe en wanneer je het neemt.

Welke producten neem je? Met en zonder 
voorschrift?  Voedingssupplementen?

Eventuele opmerkingen?   Allergieën?

Hoeveel en wanneer? Voor, tijdens, na het eten? 
Buiten de maaltijden? Regelmatig? Slechts 
tijdelijk? Alleen als het nodig is?


