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De huisapothekerskrant

Lees in deze krant

Langer en  
gezonder leven? 
Daar teken  
ik voor!
Actiever dan ooit 

Al in 1977 schreef zanger, DJ en produ-
cer Peter Koelewijn een profetische hit: 
“Je wordt ouder, papa!” Ondertussen is 
hij zelf 77 jaar oud en als oude rocker 
nog altijd actiever dan ooit. Een mooi 
voorbeeld van de wijze waarop onze be-
volking evolueert. Niet alleen worden 
we verondersteld langer te blijven wer-
ken, ook na onze langere carrière kie-
zen we voor een meer actieve levensstijl 
dan de generaties die ons vooraf gingen. 
We gaan niet alleen vaker maar ook lan-
ger op reis, we bekommeren ons volop 
om onze kleinkinderen en genieten met  
volle teugen van sport en ontspanning. 
We zorgen ervoor dat we onze chroni-
sche kwaaltjes en ziekten goed laten 
behandelen en verzekeren ons zo van 
“the Good Life” tot op hoge leeftijd. 

Een op vier

Een op vier landgenoten lijdt aan een 
chronische ziekte en moet daarvoor één 
of meer geneesmiddelen nemen. Opdat 
die doeltreffend zouden zijn is een juist 
en volgehouden gebruik van het groot-

ste belang, maar toch gaat het daar 
nog veel te vaak fout. De helft van alle  
patiënten gebruikt medicatie niet op 
de beste manier. En dat is spijtig, want 
correct gebruik van geneesmiddelen 
vermijdt complicaties en remt het ziek-
teproces af. Gelukkig biedt de huisapo-
theker in zo’n situatie raad: hij stelt 
een praktisch medicatieschema voor je 
op waardoor je altijd precies weet welk 
geneesmiddel je op welk moment moet 
innemen.

Een beter leven dankzij de 
huisapotheker?

Meer dan 85% van alle chronische pa-
tiënten wonen gewoon thuis en zorgen 
- soms met een beetje hulp - voor zich-
zelf. Dat is voor iedereen prettiger. Het 
belang van een juist gebruik van medi-
catie bij deze grote groep Belgen kan 
niet genoeg benadrukt worden. En als 
geneesmiddelenexpert bij uitstek heeft 
de huisapotheker alle sleutels in han-
den om chronische patiënten goed te 
begeleiden bij hun gebruik van genees-
middelen.

Een persoonlijke
begeleiding bij je
medicatiegebruik
Sinds 1 oktober van vorig jaar hebben al 
600.000 Belgen een huisapotheker ge-
kozen. De huisapotheker begeleidt zijn 
patiënten met een chronische aandoe-
ning op een proactieve manier bij hun 
medicatiegebruik. 

Dat doet hij door hen persoonlijk advies 
te geven en voor elke patiënt een schema 
bij te houden van alle geneesmiddelen 
en zelfzorgproducten die deze gebruikt. 

Dat medicatieschema is ook een handig 
overzicht voor de huisarts en voor de 
thuisverpleegkundige of bij een opname 
in het ziekenhuis. 

Dankzij zo’n persoonlijke begeleiding 
krijgt elke patiënt meer controle over 
zijn gezondheid en kan hij veel langer 
zelfstandig blijven. 

 “Ik neem nu elke dag  
8 geneesmiddelen minder!” pg. 3

Zo krijg je altijd de beste  
zorg pg. 4

Laat je tijdig vaccineren 
tegen de griep pg. 8

Meer dan 4 op de  5 

4.841 
apotheken in België

1/2 miljoen patiënten  
per dag in de apotheek

•  patiënten hebben een 
vaste apotheker.

•  gaan naar de 
dichtstbijzijnde apotheker600.000 

chronische patiënten hebben al een huisapotheker 
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Raad en daad

De patiënt staat niet alleen in zijn stre-
ven naar een lang en gelukkig leven. 
In ons land zijn er meer dan tweehon-
derd patiëntenverenigingen zoals de MS 
Liga en de Diabetes Liga die chronische  
patiënten en hun families met raad en 
daad bijstaan rond de best mogelijke be-
handeling van hun aandoeningen en het 
zo kwaliteitsvol mogelijk leven.

Levenskwaliteit verbeteren

In Vlaanderen groepeert het Vlaams 
Patiëntenplatform (VPP) meer dan 110 
patiëntenverenigingen en zelfhulpgroe-
pen. Het VPP heeft als globale doelstel-
ling de levenskwaliteit van de patiënt en 
zijn omgeving te verbeteren. We gingen 
praten met Ilse Weeghmans, directeur 
van deze organisatie.

Ilse, jouw organisatie wil de 
kwaliteit van de zorg verhogen 
en transparant maken vanuit het 
perspectief van chronisch zieke 
patiënten. Wat vinden jullie van 
het succes van de nieuwe functie 
huisapotheker?

Ilse Weeghmans: We zijn daar zeer blij 
mee, het VPP stond van bij het begin 
ook zeer positief tegenover het initiatief. 
Kwalitatief hoogstaande zorg is belang-
rijk om een aantal aspecten te bevorde-
ren die wij duidelijk en helder hebben 
opgesomd, zoals veiligheid, patiëntge-
richtheid, efficiëntie en effectiviteit - ook 
in de apotheek.

Verschillende van die aspec-
ten staan in directe relatie tot 
de huisapotheker en het per-
soonlijke medicatieschema voor 
chronische patiënten. Wat zijn 
volgens jou de belangrijkste?

Ilse Weeghmans: Ik denk dat ze in het 
algemeen allemaal even belangrijk zijn, 
maar ze kunnen natuurlijk verschillen 

Het VPP wil dat de patiënt als centrale actor in het gezondheidsbeleid ook zelf 
een stem heeft in het gezondheidsbeleid. Het brengt niet alleen patiënten-
verenigingen samen, het brengt ook noden en knelpunten van chronisch zieken 
in kaart en maakt deze dan bespreekbaar op de meest adequate manier bij 
de bevoegde instanties. Het Vlaams Patiëntenplatform pleit ook voor welover-
wogen en rechtstreekse inspraak van patiënten. Tenslotte functioneert het 
als doorgeefluik van signalen naar het beleid om op die manier te wegen op  
beslissingen die patiënten aanbelangen.

Ontdek meer over de 8 gezondheidsaspecten voor een kwaliteitsvolle zorg 
op de website: www.vlaamspatientenplatform.be

per patiënt. Een geneesmiddel kan bij-
werkingen hebben, of een stof bevatten 
waar je allergisch voor bent. Het veilig-
heidsaspect is heel belangrijk. Het kan 
ook zijn dat een geneesmiddel niet sa-
mengaat met de andere medicatie die je 
al moet nemen. De huisapotheker kan 
deze risico’s tot een absoluut minimum 
herleiden door zijn kennis van alle ge-
neesmiddelen toe te passen op de situ-
atie van elke patiënt die bij hem komt 
aankloppen. De zorg die hij biedt is ge-
baseerd op zijn wetenschappelijke ken-
nis, dus is de effectiviteit ook verzekerd. 
En hij vermijdt al van bij het begin elke 
verspilling van geneesmiddelen, wat bij-
draagt tot een hoge efficiëntie. Zeker bij 
schakelmomenten zoals van en naar het 
ziekenhuis speelt de apotheker een cru-
ciale rol om de medicatieveiligheid voor 
elke patiënt gericht op te volgen.

Hoe zie jij het verband tussen 
de huisapotheker en patiëntge-
richtheid?

Ilse Weeghmans: We meten de patiëntge-
richtheid vooral af door de mate waarin 
de zorgverlener niet alleen respectvol, 
maar ook responsief kan omgaan met 
de patiënt. Zo is hij gericht op de dialoog 
en kan hij een echte meerwaarde bie-
den. Ook het verlenen van onmiddellijke 
hulp is hierbij van belang. De apothe-
ker is vaak de eerste die geraadpleegd 
wordt bij allerlei klachten. Je huisapo-
theker kent je. Hij kan je adviseren over 
zelfzorgmiddelen of doorverwijzen naar 
je arts of specialist als het nodig is. Hij 
is het aanspreekpunt voor alles wat je 
medicatie betreft. Hij legt je uit hoe je je 
geneesmiddelen correct moet nemen. 
Privacy bij het coachen en het geven van 
informatie is dan erg belangrijk, net als 
de zorg op maat voor elke patiënt met 
een chronische aandoening. 

De laatste twee aspecten die jul-
lie benadrukken zijn gelijkwaar-
digheid en integraliteit. Hoe 
verbinden we die twee met het 
initiatief van de huisapotheker? 

Ilse Weeghmans: Integraliteit wil zeg-
gen dat alle zorgverstrekkers samen-
werken. Het medicatieschema komt 
die samenwerking ten goede. Op vlak 
van medicatie speelt de huisapotheker 
uiteraard een cruciale rol en bekleedt 
hij een unieke positie om de medicatie-
veiligheid op te volgen. Integrale zorg 
veronderstelt ook afstemming. Op vlak 
van e-health moeten er nog afspraken 
gemaakt worden met de huisartsen om 
de patiënt echt centraal te kunnen stel-
len. Bij gelijkwaardigheid gaat het dan 
weer om de kwaliteit van de zorg die 
gelijkwaardig moet zijn bij elke patiënt, 
ongeacht zijn situatie en ook nog om de 
gelijkwaardigheid tussen de apotheker 
en zijn patiënt.

“ Een zeer patiëntgerichte  
en kwaliteitsvolle zorg”

Colofon
Werkten mee aan deze krant
Georges Bloemen, 
Eric Vander Oost
en de commmunicatiediensten  
van APB en OPHACO
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Wat is het Vlaams 
Patiëntenplatform?

Ilse Weeghmans,
directeur van het VPP

Mijn huisapotheker  
kent mij, 

ik heb getekend

Mijn gezondheid wint erbij !

www.apotheek.be
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Het verhaal van Pierre, Dries, Ann,  
en Samira... 

“Ik neem nu elke dag 8 geneesmiddelen minder 
dan vroeger.” 

“Ik ben een chronische patiënte met verschillende kwalen en kwaaltjes. Vorig 
jaar heb ik mij gedurende een lange periode echt niet lekker gevoeld. Ik nam 
op de duur niet minder dan vijftien verschillende geneesmiddelen per dag en, 
raar maar waar, voelde ik mij daar ook nog eens hoe langer hoe slechter bij. Dat 
kon zo echt niet blijven duren. Ik besloot dus dat het hoog tijd werd om actie 
te ondernemen. Na een lange babbel met mijn huisapotheker stuurde deze mij 
naar een specialist in interne geneeskunde, samen met een lijst met mijn genees-
middelen en de nodige raadgevingen en suggesties. Daardoor kon de internist 
niet minder dan 8 verschillende geneesmiddelen schrappen uit mijn dagelijkse  
medicatielijst! Met 8 geneesmiddelen per dag minder voel ik mij nu weer veel 
beter. Mijn bloeddruk is weer stabiel en al mijn andere waarden ook. Ik raad 
iedereen met een chronische ziekte - of met verschillende chronische ziektes te-
gelijkertijd - aan om voor een huisapotheker te kiezen, net zoals ik.” Ann

“Ik nam mijn pillen tegen suikerziekte altijd te 
laat in. Geen wonder dat ik mij te moe voelde om 

mee te fietsen.”

“Ik ben sinds een paar jaar met pensioen en ik geniet van het leven. Mijn vrouw 
en ik zijn bij een fietsclub, want beweging is belangrijk als je diabetes hebt. Maar 
een tijdje geleden voelde ik mij altijd te moe om mee te fietsen. Tot mijn huisapo-
theker samen met mij mijn medicatieschema overliep. Bleek dat ik altijd zo moe 
was omdat ik mijn pil pas twee uur na mijn eten nam, terwijl ik die eigenlijk vóór 
het eten moet innemen. Sinds ik dat doe, voel ik mij een heel stuk beter en ben 
ik er elke maandag en woensdag weer bij als we gaan fietsen. Ik kan weer zonder 
problemen volgen. Zelfs zonder elektrische fiets!” Pierre

“Ik kreeg de originele en de generische vorm van 
mijn geneesmiddel voorgeschreven. Tegelijker-

tijd. Dat moest ooit slecht aflopen. Gelukkig bracht mijn 
medicatieschema het probleem aan het licht. Bedankt, 
huisapotheker!”

“Toen ik na een behandeling in het ziekenhuis mijn medicatieschema liet aan-
passen door mijn huisapotheker, bleek dat het geneesmiddel dat de specialist 
mij had voorgeschreven hetzelfde was als het generische geneesmiddel dat mijn 
huisarts al voorschreef, maar dan onder een andere naam. Gelukkig had mijn 
huisapotheker dat meteen in de gaten, want anders had ik twee keer hetzelfde 
geneesmiddel ingenomen.” Samira

“Op consultatie bij de specialist vroeg men mij 
welke geneesmiddelen ik allemaal nam. Een  

telefoontje met onze huisapotheker bracht onmiddellijk 
raad.”

“Ik ging met mijn echtgenote samen naar de specialist voor een onderzoek. Die 
stelde ons de vraag wat ik allemaal zoal moest nemen voor mijn verschillende 
medische problemen. Mijn vrouw en ik konden daar niet direct op antwoorden, 
omdat de vraag ons eerlijk gezegd een beetje overviel, en ook omdat we mijn ge-
neesmiddelen niet hadden meegebracht naar de consultatie. Tja, zei mijn vrouw, 
wat neem je nu eigenlijk allemaal? Maar toen kwam ze met een geweldig idee op 
de proppen: ze nam haar telefoon, tikte het nummer van onze huisapotheker in 
en die kon ons in een wip en nog tijdens ons gesprek met de specialist haarfijn 
vertellen wat er allemaal op de lijst stond. Makkelijk!” Dries

Straffe verhalen

Ontdek op www.apotheek.be nog meer verhalen van  
patiënten over hun huisapotheker. Straffe verhalen over 
ons dagelijks geneesmiddelengebruik die iedereen aan 
het denken zullen zetten. Ben je zelf wel goed bezig met 
je geneesmiddelen? Ben je zeker dat het niet beter kan? 
Een bezoek aan je huisapotheker brengt direct raad. Of 
ga een kijkje nemen op apotheek.be, zo kom je onmid-
dellijk te weten hoe je snel en efficiënt je eigen huisapo-
theker kan kiezen.

Scan deze QR-code  
en bekijk de filmpjes of kijk  
ernaar op www.apotheek.be 



De voordelen van een 
medicatieschema: 7 op 7

1/7
Altijd een betrouwbaar overzicht  

van al je medicatie

Je huisapotheker heeft een volledig zicht op je medicatie: zowel de 
geneesmiddelen die je huisarts, je specialist(en) of je tandarts heb-
ben voorgeschreven, als de zelfzorggeneesmiddelen en de andere ge-
zondheidsproducten die je zonder voorschrift bij je apotheker haalt. 
Je huisapotheker verwerkt al die informatie in je medicatieschema. 
Ook wat je in een andere apotheek haalde. Telkens als je behandeling 
verandert, bijvoorbeeld als je een nieuw geneesmiddel krijgt, past hij 
je medicatieschema aan. 

2/7
De juiste pil, op het juiste moment,  

in de juiste dosis

Als je veel geneesmiddelen moet nemen, raak je het overzicht soms 
kwijt. Heb ik deze of die pil al genomen? Moest ik die voor of na het 
eten nemen? En hoe zat het ook weer: moet ik nu een hele of een halve 
nemen? Dankzij je medicatieschema hoef je daar niet meer van wak-
ker te liggen en weet je precies wat je moet doen: het juiste genees-
middel, op het juiste moment, en in de juiste dosis. Dat is meteen ook 
de beste manier om zo veel mogelijk uit je behandeling te halen.

3/7
Handig om je medicatie klaar te zetten

Sorteer je je geneesmiddelen per dag en per innamemoment (‘s mor-
gens, ‘s middags, ’s avonds, voor het slapen gaan)? Met je medicatie-
schema naast je is dat zo gepiept en zal je je niet gauw vergissen. Komt 
een verpleegkundige je medicatie klaarzetten bij je thuis? Helpt ie-
mand van de familie je daarbij? Weten de kinderen welke geneesmid-
delen je op welk moment moet innemen? Dankzij je medicatieschema 
kunnen ze je helpen om je geneesmiddelen correct in te nemen. Zo 
zorgen ze er mee voor dat je nog lang thuis kan blijven wonen.

Maak er een gewoonte van: neem je medicatieschema altijd mee!

4/7
Zo weet ook de dokter welke medicatie  

je juist neemt 

Je huisarts weet niet altijd welke geneesmiddelen je allemaal gebruikt.  
Alleen wat hij (of zij) zelf voorgeschreven heeft, zit in je medisch  
dossier. Wat je zonder voorschrift in de apotheek haalt of wat andere 
artsen voorschrijven (bijvoorbeeld tijdens de wachtdienst), kan noch-
tans heel belangrijk zijn. Voor specialisten en tandartsen ligt het nog 
een stuk moeilijker. Je medicatieschema is dus een belangrijk com-
municatiemiddel. Elke arts die je behandelt, moet zich kunnen base-
ren op je huidige medicatieschema. Alleen zo krijg je de beste zorg.

5/7
En als je naar het ziekenhuis  

of het buitenland moet?

Of het nu gepland is of onverwacht, bij een opname in het ziekenhuis 
moet je medicatie voortgezet kunnen worden en moet je behandeling 
daar ook aangepast zijn aan je medicatie. En ook omgekeerd, als je 
terug naar huis kan. Hoe vaak moet je niet uitleggen of opschrijven 
welke geneesmiddelen je neemt? Met een medicatieschema is dat di-
rect in orde én is de kans dat je iets vergeet of niet helemaal juist zegt 
ineens veel kleiner. Als je in het buitenland medische hulp nodig hebt, 
is dat nog veel belangrijker.

6/7
Niet alles wat je slikt, is een geneesmiddel

Heel wat tabletjes, capsules of siropen lijken op medicijnen, maar zijn 
het daarom niet. Sommige middeltjes die je inneemt, hebben het sta-
tuut van medisch hulpmiddel of voedingssupplement. Dat is meestal 
geen probleem. Je huisapotheker kan inschatten wanneer er wel in-
vloed kan zijn op je behandeling en houdt er dan ook rekening mee. 
Beter nog: wanneer dat nodig is, zorgt hij ervoor dat die middeltjes ook 
in je medicatieschema zitten, zodat ook je arts en je verpleegster ervan 
op de hoogte zijn.

7/7
Een betere opvolging door... je huisapotheker

Ook voordat je vertrouwde apotheker je huisapotheker was, begeleid-
de hij je bij het gebruik van je medicatie, gaf uitleg bij je geneesmid-
delen, ging na of een nieuw geneesmiddel niet ‘vloekte’ met je andere 
medicatie, gaf gratis advies bij kleine kwaaltjes en verwees door als 
het ernstig was, hield je farmaceutisch dossier bij, ... Dat verandert 
niet, integendeel! Je huisapotheker heeft zich geëngageerd om dat te 
blijven doen. Je huisapotheker kent je. Hij heeft ook getekend! 
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We leven steeds langer. Gelukkig! Maar we hebben ook vaker 
te maken met ziekten die een invloed kunnen hebben op wat 
we doen of wie we zijn. Dat laat ik niet gebeuren! Ik omring mij 
daarom met hulp van zorgverleners die het beste met me voor 
hebben. 
Het zijn vakmensen die ik vertrouw. Daardoor kan ik ondanks 
mijn ziekte voluit leven.

Eerst en vooral 
een goede 
gezondheid…

Mijn huisapotheker helpt mij met mijn medicatie.
De geneesmiddelen die ik moet nemen, werken veel beter als ik ze regelmatig en 
correct gebruik. ’s Ochtends die ene pil een halfuur voor - en de tweede tijdens het 
ontbijt, voor het slapen nog dat lepeltje siroop - niks vergeten? Ik was het overzicht 
kwijt! De keuze voor mijn huisapotheker was de oplossing: als een echte gezond-
heidscoach begeleidt zij mij bij mijn behandeling. Zij helpt me het overzicht bewaren 
van de geneesmiddelen die ik neem en te begrijpen waarvoor ze dienen. Heb ik vra-
gen? Dan kan ik altijd bij haar terecht.
 
Wat houdt de dienst van de huisapotheker in? 
Mijn huisapotheker en ik zien elkaar dan ook vaak. Zij vraagt hoe het met me gaat 
en legt duidelijk uit hoe ik mijn medicatie moet gebruiken, zeker als ik een nieuw 
geneesmiddel moet nemen. Zij heeft een volledig overzicht van al mijn geneesmid-
delen, voorgeschreven of niet, en waakt er dus over dat er zich geen problemen voor-
doen. Als het nodig is neemt mijn huisapotheker ook contact op met mijn huisarts of 
met de specialist.
Mijn huisapotheker houdt mijn medicatieschema up-to-date. Dat is handig want zo 
heb ik altijd het juiste overzicht van mijn geneesmiddelen op zak. Dat schema kan 
ik zelf meenemen naar mijn huisarts of naar het ziekenhuis en mijn huisapotheker 
deelt het digitaal met hen. Beveiligd - en met mijn toestemming, natuurlijk! Op die 
manier zijn alle mensen die het moeten weten op de hoogte van mijn medicatiege-
bruik. En dat is een hele geruststelling voor mij. 

Mijn gezondheid wint erbij! 
De begeleiding van mijn huisapotheker is een onmisbare troef voor mijn gezondheid. 
Zij helpt mij om me beter te voelen zodat ik het leven kan leiden dat ik wil. Ik heb ten 
volle vertrouwen in mijn behandeling, dankzij het waakzame oog van mijn huisapo-
theker en haar nauwe samenwerking met mijn huisarts. Bovendien kost het me niets 
en kon ik zelf mijn vertrouwde huisapotheker kiezen!

Ik koos voor de persoonlijke begeleiding en het deskundig advies van mijn huisapo-
theker, mijn gezondheid wint erbij!

Mijn huisapotheker kent mij, ik heb getekend.
Wil jij ook meer weten over wat een huisapotheker voor jou kan betekenen? 
Vraag het aan je vertrouwde apotheker of lees er meer over op de website  
Apotheek.be.
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De persoonlijke relatie tussen huisapotheker 
en patiënt is een absolute meerwaarde

Iedereen gezond 
Apothekers willen iedereen helpen om 
zo gezond mogelijk te zijn, zelfstandig 
te blijven met een optimale levenskwali-
teit: dat is de missie van elke apotheker. 
Het meerjarenkader wil de voorwaarden 
creëren die het de apotheker mogelijk 
maken om die essentiële opdracht te 
vervullen voor iedereen.

Expert van het geneesmiddel
Het zorglandschap is in volle evolutie. 
De apotheker neemt hier een bijzondere 
plaats in, dicht bij de bevolking en dicht 
bij de patiënt. Als toegankelijke zorgver-
lener luistert de apotheker naar zijn pa-
tiënten en geeft hen advies. Als het nodig 
is helpt hij hen of verwijst hen naar een 
andere zorgverstrekker. Als expert van 
het geneesmiddel biedt de apotheker 
een gepersonaliseerde ondersteuning 
voor een goed gebruik van geneesmid-
delen en andere gezondheidsproducten. 
En zo kan elke patiënt voluit leven. De 
apotheker is een toegankelijke vertrou-
wenspersoon die patiënten helpt en ad-
viseert bij een betere aanpak van heel 
hun gezondheid.

De apotheek erkend als het 
meest toegankelijke gezond-
heidscentrum
Een efficiënte en veilige behandeling 
is de beste garantie voor een optimale 

gezondheid en dus voor een zelfstan-
dig leven. Zo kunnen zo veel mogelijk 
patiënten in de best mogelijke omstan-
digheden van hun leven genieten. Dat 
is elke dag opnieuw de opdracht voor 
elke apotheker. Naar analogie met de 
huisarts die verantwoordelijk is voor het 
Globaal Medisch Dossier (GMD) van zijn 
of haar patiënten, werd vorig najaar de 
functie van huisapotheker gecreëerd. In 
de loop van het afgelopen jaar hebben al 
honderdduizenden chronische patiënten 
hun huisapotheker kunnen kiezen. 

Gepersonaliseerde zorg
Binnen het kader van gepersonali-
seerde zorg zal de huisapotheker zijn 
kwetsbare patiënten helpen om de 
voorgeschreven behandelingen goed te 
volgen. Zo kunnen zij er maximaal ge-
zondheidsvoordeel uit halen, door het 
ter beschikking stellen van een up-to-
date medicatieschema. De huisapothe-
ker moet erover waken dat zijn patiënt 
de behandeling om te beginnen goed 
begrijpt en hem al luisterend onder-
steunen voor een optimale therapie-
trouw.

RAM (21 maart – 19 april)
Deze week krijg je de kans om eens stil te staan bij je functioneren en dit bij te 
stellen met het oog op de toekomst. Misschien eens tijd om dat reeds lang uit-
gestelde bezoek aan de tandarts te boeken?

STIER (20 april - 20 mei)
Stel je toch niet altijd zo afhankelijk van anderen op. Van sommige dingen moet 
je zelf werk maken! Je stelt dingen vaak iets te lang uit en maakt je leven daar-
door onnodig gecompliceerd. Tijd om de administratie onder handen te nemen 
en die briefjes aan het ziekenfonds te bezorgen.

TWEELINGEN (21 mei – 20 juni)
De komende weken zijn te gek, een en al plezier en vrienden. Maar de winter 
komt eraan, denk voor één keer wat verder dan morgen. Griep is te voorkomen, 
informeer nog vandaag of een griepspuit voor jou belangrijk is.

KREEFT ( 21 juni – 22 juli)
Jij legt regelmatig een zware last op jezelf. Doe dit jezelf niet aan. Houd nog even 
vol, want de redding is nabij. Slaap daarom wat regelmatiger, dan zul je weer op 
krachten kunnen komen. Slaap je reeds een tijdje slecht? Praat erover met je 
huisapotheker.

STEENBOK (22 december – 19 januari)
Span je de volgende dagen niet te veel in, want dat kan een averechtse uitwer-
king hebben. Je conditie is niet optimaal, en misschien moet je eens naar je 
voedingspatroon kijken. Volgend weekend kun je jezelf een stuk beter voelen. 
Je zou dit kunnen benutten om een uitstap te doen. Indien je medicatie neemt – 
vergeet ze niet!LEEUW (23 juli – 22 augustus)

Ruzie en gevecht om macht met jouw partner leiden nergens toe en maken je 
het leven alleen maar lastig. Af en toe is het verstandiger om je een beetje in te 
houden. Leer onderscheid te maken tussen dingen die belangrijk zijn en welke 
overbodig en zoek indien nodig een luisterend oor. 

MAAGD (23 augustus – 22 september)
Op het werk heb je geniale ingevingen, en jouw baas staat ervan te kijken wat jij 
allemaal in je mars hebt. Je kunt nu laten zien dat je weet waar je het over hebt. 
Blijf in jezelf geloven, dan komt vanzelf alles goed terecht.

WEEGSCHAAL ( (23 september – 22 oktober)
Sommigen zeggen dat je problemen direct moet oplossen; negeren maakt ze 
alleen maar erger. Maar anderen menen dat als je voet bij stuk houdt en het 
momentum vasthoudt, je zo door de crisis heen kunt zeilen, veilig aan de andere 
kant uit kunt komen, zonder dat iemand doorheeft dat er iets niet in de haak was. 
Wat denk je nu zelf?

SCHORPIOEN (23 oktober – 21 november)
Jij kunt bijzonder taai zijn. Wanneer de week achter de rug is, kun je misschien 
zelfs een beetje ontspannen. Zorg ervoor dat je voldoende beweegt. Probeer elke 
dag 30 minuten te wandelen, zwemmen, fietsen, in de tuin te werken, met de 
kleinkinderen te spelen of wat dan ook. Na een maand zal je je al een heel stuk 
beter voelen.

BOOGSCHUTTER (22 november – 21 december)
Let vandaag eens wat beter op je ademhaling. Eigenlijk spring je sowieso wat 
slordig om met je lichaam, met als gevolg dat je allerlei kleine kwaaltjes kunt 
hebben. Vandaag kun je problemen hebben met je luchtwegen. Vermijd in ieder  
geval rokerige ruimtes. Als je daartoe de kans hebt, is een wandeling in de  
bossen ideaal.

WATERMAN (20 januari – 18 februari)
Groot nieuws: het is vandaag nieuwe maan in de huiselijke zone van je horo-
scoop én Uranus bereikt datzelfde deel van het heelal. Je idee van ‘thuis’ zal de 
komende maanden totaal veranderen, Waterman.

VISSEN (19 februari – 20 maart)
Je vindt confrontaties zo naar dat je zo ongeveer alles doet om ze te vermijden. 
Waarom nu iets ondernemen? Vanwege het heerlijke gevoel van rust en voldoe-
ning nadat je het probleem hebt opgelost.

Horoscoop

Sinds maart vorig jaar wordt de sleutelrol van de apotheker in de 
eerstelijnszorg voor de patiënt niet alleen bevestigd, maar ook 
versterkt. Daartoe werd een “meerjarenkader” onderhandeld door 
de apothekersverenigingen met minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid Maggie De Block.

Maggie De Block
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Maakt u zelf gebruik van de diensten van een huisapo-
theker? 
Ik vrees van niet, maar schrijf dat maar toe aan mijn ‘beroepsmisvorming’. We 
hebben een apotheker in onze eigen vriendenkring en ik heb de overeenkomst met 
haar (nog) niet getekend. 

Wat vindt u van de functie van huisapotheker? 
Ik ben zeker voor. Dat er meer controle komt op het medicatieverbruik vind ik 
zeer goed, want het is echt wel een probleem aan het worden. Vooral chronische 
patiënten hebben bij hen thuis veel te veel geneesmiddelen liggen en maken er 
maar al te vaak onoordeelkundig en willekeurig gebruik van. In het overzicht van 
de geneesmiddelen die mijn patiënten nemen zie ik veel nieuwe namen opduiken, 
maar ik ben dan ook al een oude chirurg... 
Ik zie mijn patiënten niet vaak. Ik heb geen zicht op hun medicatie, dus vind ik het 

goed dat de huisapotheker die rol op het vlak van medicatie opneemt. Dat lijkt mij 
gewoon de beste geplaatste persoon om die rol op zich te nemen. 

Het is voor iedereen gewoon veel praktischer dat hij het medicatiegebruik in kaart 
brengt. Onlangs kreeg ik een telefoontje van een apotheker: “Dokter, dat middel 
dat u hebt voorgeschreven na de operatie, dat werkt niet met de geneesmiddelen 
die de patiënt al neemt...” Ik zou zeggen: goed zo! Zo moet het!

Wat vindt u het belangrijkste voordeel van een medica-
tieschema? 
Dat je daardoor als een arts een beter zicht hebt op de geneesmiddelen die je pa-
tiënten nemen. Voor mij en mijn team is het heel belangrijk om te weten welke 
medicatie de patiënt thuis gebruikt. Neemt hij bijvoorbeeld bloedverdunners? Als 
daarover ook maar de minste twijfel bestaat, kan ik gewoonweg niet opereren. Een 
medicatieschema is ook heel praktisch voor de patiënt. En het maakt het mogelijk 
om het geneesmiddelengebruik van patiënten te rationaliseren. Sommigen hebben 
letterlijk schoendozen vol medicatie. Met het medicatieschema wordt alles beter 
controleerbaar. Ik vind het dus een heel goed initiatief, vooral voor de veiligheid 
van de patiënt.

Wat vindt u van de functie van huisapotheker?
De huisapotheker is de persoon bij uitstek om een volledig overzicht te hebben 
van wat mijn patiënten allemaal innemen, inclusief geneesmiddelen zonder 
voorschrift en andere gezondheidsproducten. Hij weet ook alles af van mogelijke 
interacties tussen de verschillende soorten geneesmiddelen en andere gezond-
heidsproducten die elkaar soms tegenwerken. 
Bij een twijfelgeval kan hij mij contacteren en met mij overleggen, maar hij 
kan ook de patiënt beter informeren en hem wijzen op mogelijke risico’s. Een  
mogelijk knelpunt is wel dat de huisapotheker daar de nodige tijd moet voor 
uittrekken en soms met de patiënt apart moet overleggen, altijd met voldoende 
aandacht voor de privacy van elke patiënt afzonderlijk.

Merkt u in uw praktijk al iets van die nieuwe functie?
Zelf heb ik daar nog niet zoveel van gemerkt, maar mijn patiënten zijn meestal 
positief over dit initiatief. Zij voelen zich nu vaak beter opgevolgd en ze ontdek-
ken dat hun huisapotheker ook een wetenschapper is en dus meer dan alleen 
maar een verkoper, om het eventjes oneerbiedig te formuleren.

Wat vindt u het belangrijkste voordeel van een medica-
tieschema?
Het medicatieschema is een zeer goede dubbelcheck voor ons huisartsen. In een 
multidisciplinair verband is de huisapotheker van fundamenteel belang: ik ben 
van mening dat huisartsen zich dat nog te weinig realiseren. De apotheker hoort 
en ziet vaak dingen die huisartsen niet weten!

Hoeveel van uw patiënten hebben al een huisapotheker?
Dat weet ik niet precies, maar in mijn praktijk spreken we zeker over meerdere 
tientallen patiënten.

Ziet u punten die voor verbetering vatbaar zijn?
Huisapothekers zouden het medicatieschema nog meer moeten gebruiken om 
via elektronische kanalen feedback te geven aan de huisartsen. Dat is voor ons 
veel minder storend en veel effectiever dan door middel van een telefoontje.

Een huisarts uit Vlaams-Brabant 
“Mijn patiënten reageren positief”

Een arts-specialist cardiovasculaire chirurgie 
“Een heel goed initiatief”

Hoe denken zij 
over de functie 
van huisapotheker?

Brengen patiënten die in het ziekenhuis worden opge-
nomen hun medicatie mee? 
Nee, dat wordt in de regel heel weinig gedaan. En dat is eigenlijk wel logisch. Als 
ik ‘s morgens naar de bakker ga, neem ik toch ook geen pistolets mee van thuis? 

Patiënten krijgen vaak een vragenlijst in het ziekenhuis 
waarin hen gevraagd wordt om hun medicatie op te 
lijsten. Lukt dat altijd? 
Zeker niet. Er staan nog altijd te veel fouten in de lijsten en er zijn nog altijd te 
veel patiënten die hun medicatielijst zelf moeten opstellen. Wij vragen altijd aan 
de doorverwijzende arts dat de patiënt dat via zijn apotheker zou doen, maar die 
praktijk is volgens mij nog niet genoeg ingeburgerd. 

Brengen patiënten met een huisapotheker hun medica-
tieschema al mee? 
Ook hier geldt: nog niet vaak genoeg. Zelf geven we altijd een medicatieschema 
mee wanneer een patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Dat is niet alleen 
belangrijk voor die patiënt, maar ook voor zijn huisarts en zijn huisapotheker.

Ziet u nog punten die voor verbetering vatbaar zijn? 
Het online beschikbaar stellen van het medicatieschema zou ideaal zijn. Daar 
zijn wij vragende partij voor, samen met alle andere zorgverstrekkers denk ik. 

Een jonge ziekenhuisapothekeres 
“Nog niet genoeg ingeburgerd”
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Een apotheek van 
wacht nodig? 
Surf naar Apotheek.be

Nu al denken aan de winter? 
Zeker weten!

Je kan altijd een apotheker van wacht in je 
buurt vinden, ook ‘s nachts en in het week-
end. Op de website Apotheek.be vind je zijn 
gegevens in één oogopslag! 

Het takenpakket van de apothekers op het vlak van 
volksgezondheid houdt in dat ze een permanente toe-
gang tot geneesmiddelen en dus de continuïteit van de 
zorgverlening verzekeren. Om die belangrijke taak te 
vervullen, organiseren apotheken van dezelfde buurt 
zelf een wachtdienst via een beurtrol. Zo heb je op elk 
moment, ook ’s nachts en in het weekend, een apothe-
ker van wacht ter beschikking die je geneesmiddelen 
of andere dringende gezondheidsproducten kan geven.

De gegevens van de apotheken die in jouw regio van 
wacht zijn, worden aangekondigd aan het raam of op de 
gevel van elke apotheek. Je vindt ze ook vaak in kran-
ten of gemeentebladen. De website www.apotheek.be 
maakt je zoektocht nu nog eenvoudiger. Op basis van je 
postcode of je adres toont de zoekmotor een lijst van de 
dichtstbijzijnde wachtdienst-apotheken in je buurt, met 
zelfs een routebeschrijving om er te geraken: prak-
tisch! De mogelijkheid om te zoeken naar een apotheek 
van wacht is niet de enige troef van de website. Je vindt 
er ook advies over een goed gebruik van geneesmidde-
len, toegang tot de bijsluiters van alle geneesmiddelen 
die in België beschikbaar zijn, veel nuttige gezond-
heidsinformatie en een overzicht van wat je apotheker 
allemaal voor jou kan doen.

Beter voorkomen dan genezen

Griep is zeker geen onschuldige aan-
doening. Het zeer besmettelijke griep-
virus maakt in ons land elk jaar hon-
derden slachtoffers die overlijden aan 
de complicaties van de ziekte. Je laten 
vaccineren is de beste manier om je er-
tegen te beschermen en anderen niet 
te besmetten om uiteindelijk het aantal 
zieken, hospitalisaties en zelfs overlij-
dens te verminderen. 

Griep en pneumokokken: je 
apotheker gaat de uitdaging aan
Twee vliegen in één klap

Vaccineren tegen griep is aangewezen 
vanaf midden oktober. Om zoveel mo-
gelijk risicopersonen te sensibiliseren, 
lanceren de apothekers elk jaar een 
informatiecampagne in de apotheek. 
Doel: een gevoelige verbetering be-
reiken van de vaccinatiegraad tegen 
griep... en pneumokokken. De doelgroe-
pen voor die twee vaccinaties overlap-
pen elkaar grotendeels en dus willen 
de apothekers twee vliegen in één klap 
slaan. Ouderen en kwetsbare personen 
worden gesensibiliseerd over het belang 
om zich te beschermen tegen pneumo-
kokkeninfecties. Net zoals het griep-
virus kan de pneumokokkenbacterie 
erg agressief zijn en ernstige infecties 
(vooral longontsteking) veroorzaken, 

Onvoldoende  
vaccinatiegraad in 
België: waarom?

Griep en ziektes die het 
gevolg zijn van pneumokok-
ken vormen nog altijd een 
probleem voor de volksge-
zondheid. 

De vaccinatiegraad in ons 
land is nog altijd onvol-
doende. Dit wordt onder 
meer verklaard door een 
gebrek aan informatie, fou-
tieve opvattingen die de 
ronde doen en de moeilijk-
heden om toegang te hebben 
tot vaccinatie. 

De bevolking - en in het 
bijzonder de risicogroepen 
- beter informeren kan het 
probleem helpen oplossen. 
De apothekers staan ook dit 
jaar weer klaar om die uit-
daging mee aan te gaan.

Belangrijk voor risicogroepen

Vaccinatie is aangewezen voor iedereen 
maar vooral belangrijk voor oudere en 
chronisch zieken, omdat ze bij griep het 
meeste risico lopen op ernstige compli-
caties. Je laten vaccineren is eenvoudig 
en niet duur. Voor personen die tot een 
risicogroep behoren, is het zelfs gratis 
en wordt het vaccin gedeeltelijk door de 
overheid en gedeeltelijk door hun zie-
kenfonds terugbetaald.

waarvan de complicaties fataal kunnen 
zijn. De meeste ziekenfondsen betalen 
het vaccin gedeeltelijk terug.

De apotheker bereikt zo goed als 
iedereen

Als zorgverstrekker in de eerste lijn 
heeft de apotheker vaak contact met ri-
sicopatiënten. Door zijn grote toeganke-
lijkheid en beschikbaarheid kan hij een 
groot deel van de bevolking bereiken, 
ook mensen die niet geregeld medisch 
opgevolgd worden. Door zijn specifieke 
expertise en het vertrouwen dat hij ge-
niet bij zijn patiënten, is hij ideaal ge-
plaatst om hun vragen te beantwoorden 
en de voordelen van vaccinatie te bena-
drukken.

De huisapothekerskrant • Herfst 2018

Griepvaccinatie: voor wie?

Alle risicopersonen: 65-plussers, men-
sen met een chronische aandoening  
(diabetes, hartproblemen, longziekte ...), 
zwangere vrouwen die in het tweede of 
derde trimester van hun zwangerschap 
zijn op het ogenblik van het griepseizoen 
en gezondheidswerkers. Daarom laat je 
(huis)apotheker zich vaccineren. En jij?

www.apotheek.be




