
 

Stappenplan GGG Parkinson 1 
 

 
STAPPENPLAN GGG Parkinson 

 

Materiaal in de enveloppe 
1x  Stappenplan 
2x Enquête huisapotheker 
2x Bijlage 1: Luik voorbereiding (1 blad) 
2x Bijlage 2: Bevraging geneesmiddelengebruik (1 blad) 
2x Bijlage 3: Verslagblad (1 blad) 
5x Folder GGG Parkinson met toestemmingsformulier 
2x Folder empact/Sibe + zorgteamkaartje/Zorg-ID 
 

1. Keuze van de patiënt 
 
Kies een patiënt met de Ziekte van Parkinson of een patiënt met parkinsonisme waar  

- u eveneens huisapotheker van bent OF het huisapothekerschap meteen bij opstart. 

- geen palliatief statuut is opgestart. 

2. Communicatie patiënt 
 
Nodig de patiënt en/of de mantelzorger uit voor een verkennend gesprek. Vertel hierbij het doel van het 
GGG gesprek (nazicht van medicatieschema en samen evalueren waar de therapie geoptimaliseerd kan 
worden) en wat er van de patiënt verwacht wordt. Gebruik hierbij ter ondersteuning de opgemaakte folder 
rond het GGG gesprek. 
 
Merk op dat de mantelzorger een grote meerwaarde kan zijn in het gesprek aangezien zij makkelijker bepaalde 
symptomen of problemen kunnen detecteren. 
 

Maak een afspraak met uw patiënt (en/of de mantelzorger). Geef volgende documenten mee en vraag 
deze ingevuld/ondertekend terug mee te brengen. 

- de enquête over de huisapotheker  

- het toestemmingsformulier van de patiënt (in de folder) 

Geef eveneens de folder van empact/Sibe mee. Vraag de patiënt dit door te nemen en het 
toestemmingsformulier (strookje in folder) ingevuld terug mee te brengen (voorwaarde tot bekomen 
honorarium). 
Vraag tenslotte om hun huidig medicatieschema en alle medicatie/supplementen/… die men gebruikt mee 

te brengen naar het gesprek. 

Indien een patiënt dit gesprek weigert, registreer dit met CNK 5520-655 op een terugbetaald voorschrift 
of een pseudo-voorschrift (RIZIV-code: 10000106999]). 
  



 

Stappenplan GGG Parkinson 2 
 

3. Voorbereiding van het GGG gesprek 
 
Het invuldossier rond dit gesprek bestaat uit drie luiken: de voorbereiding (bijlage 1), een blad ‘bevraging 
geneesmiddelengebruik’ (bijlage 2), en het verslagblad (bijlage 3). 
Bijlage 1 en 2 helpen u het gesprek voor te bereiden, alsook om overzicht te houden tijdens het gesprek. Bijlage 
3 is het verslagblad zelf waarop u alle gevonden problemen noteert (tijdens voorbereiding en gesprek), alsook 
eventueel aangeboden oplossingen. 
  
Vul voorgaand aan het gesprek het luik ‘Voorbereiding voor de apotheker’ (bijlage 1) zo volledig mogelijk in. 
Dit bestaat uit 
  

- administratieve gegevens (gegevens patiënt, apotheek, huisarts) 

- een analyse van de medicatiegegevens van de patiënt (interacties, contra-indicaties, therapietrouw) o.b.v. 

medicatieschema, historiek/GFD e.a. gegevens. 

Besteed hierbij extra aandacht aan de lijst met courante interacties bij parkinsonmedicatie, terug te vinden 
op pagina 2 van de voorbereiding (bijlage 1). 

- analyse of het medicatieschema van de apotheek overeenkomt met de medicatiehistoriek/GFD.  

 
Pas waar nodig het medicatieschema van de apotheek aan en noteer de aanpassingen ook op de voorbereiding. Druk de 

nieuwe versie af. Dit medicatieschema dient als referentie voor het verdere verloop van het gesprek. 

 
Nuttige tools voor het testen van de therapietrouw en het uitvoeren van een medication review vind je op 
https://bit.ly/38GwPvL. 
Nuttige informatie rond de Ziekte van Parkinson (waaronder e-learnings) is eveneens terug te vinden op 
bovenstaande link. 

4. GGG gesprek 

4.1. Ontvangst/Lokaal 

- In aangepaste omgeving. 

- Geef het doel van het gesprek aan. 

- Vul ev. openstaande gegevens op het blad ‘Voorbereiding voor de apotheker’ verder in. 

- Hou rekening met de aangepaste cognitie van de parkinsonpatiënt. Er wordt aangeraden te werken met 

gesloten vragen.  
                   (bv. neem jij dit geneesmiddel ’s middags in?  i.p.v. Wanneer neem je dit geneesmiddel in?) 

4.2. Analyse geneesmiddelengebruik 

a) Voor de analyse van het geneesmiddelengebruik wordt vooreerst de tabel ‘bevraging 

geneesmiddelengebruik’, terug te vinden in bijlage 2, ingevuld. 
U kunt hier alle geneesmiddelen neerschrijven met hun dosis. Een andere optie is de geneesmiddelen op het medicatieschema te 
nummeren en zo overeenkomstig de correcte velden in te vullen. De tabel dient zo ingevuld te worden volgens hoe u de antwoorden 
van de patiënt interpreteert (en dus niet letterlijk de antwoorden): is hij therapietrouw? Heeft hij kennis van de indicatie? …  

Gevonden problemen, samen met door u voorgestelde oplossingen, vult u in op pagina 1 van het verslagblad, 
onder ‘geneesmiddelengebruik’ (bijlage 3, pagina 1).   

 
b) Vervolgens wordt ook de vragenlijst op het verslagblad onder ‘geneesmiddelengebruik’ (bijlage 3, pagina 1) 

overlopen met de patiënt. Deze kunnen bijkomende problemen rond geneesmiddelengebruik detecteren. 

Door oplossingen te formuleren in de tweede kolom, wordt duidelijk welke problemen u gevonden heeft bij 

uw patiënt. 

 

https://bit.ly/38GwPvL
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Voorstellen tot oplossingen per probleem vindt u terug in de bijgevoegde fiche in de enveloppe. Aanvullend 
materiaal is terug te vinden via https://bit.ly/38GwPvL. 

 

4.3. Controleren en updaten medicatieschema 

Tenslotte wordt er, met alle nieuwe aangereikte informatie (GGG gesprek, ander/recenter medicatieschema, 

meegebrachte medicatie en ev. informatie uit vragenlijst) overlopen of het medicatieschema van de apotheek correct 
en up-to-date is.  
 

a) Overloop hierbij:  

- Moeten er geneesmiddelen toegevoegd of geschrapt worden?  

- Moeten er dosissen/posologieën aangepast worden?  

b) Vul alle bevindingen en doorgevoerde wijzigingen rond het medicatieschema in op het verslagblad onder 

het rode luik ‘medicatieschema’ (p. 2 van bijlage 3). 

c) Pas, indien nodig, het medicatieschema van de apotheek aan. Bezorg de patiënt een nieuwe versie.  

5. Afronden GGG gesprek 

- Controleer of de patiënt alles begrepen heeft en of er nog onduidelijkheden of vragen zijn. 

- Maak 4 kopieën van het verslagblad: 1 voor de patiënt,  1 voor de huisarts, 1 voor uzelf en één voor De 

Westvlaamse Apothekersvereniging. 

- Overhandig (waar nodig) een aangepast medicatieschema en verslagblad van het gesprek aan de patiënt.  

- Bezorg een kopie van het verslagblad aan de huisarts volgens afgesproken methode  

(bv. via patiënt, per post, digitaal via veilig kanaal, persoonlijk afgeven). 

- Hou het toestemmingsformulier van empact/Sibe (strookje in folder) bij, en geef de rest van de folder, 

samen met het zorgteamkaartje (empact)/Zorg-ID (Sibe) terug mee met de patiënt. 

6. Registratie van het GGG gesprek 
 

- Bewaar de voorbereiding en het verslagblad van dit gesprek in uw apotheek GDPR-conform (bv. in GDPR-

map), hecht hieraan het definitieve medicatieschema. Bewaar dit op een plaats zodat u het makkelijk terug 

kan vinden voor het opvolggesprek. 

- Registreer het gesprek op een terugbetaald voorschrift (of een pseudo-voorschrift (RIZIV-code: 

10000106999]) met CNK 5521-356. 

7. Bezorg documentatie terug aan De Westvlaamse 

- Bezorg het volledige dossier (voorbereiding (bijlage 1 en 2) + verslagblad (bijlage 3) + definitieve 

medicatieschema) aan de Westvlaamse Apothekersvereniging na het eerste gesprek. Doe dit als volgt: 

o Bundel deze d.m.v. nietje of paperclip. 

o Anonimiseer de patiëntengegevens, en codeer als volgt: 

[APB-nummer apotheek] – [volgnummer gesprek] bv. 000000-01. 

o Bezorg dit dossier, samen met de andere documentatie terug aan De Westvlaamse 

Apothekersvereniging via uw tarifiëringsdienst 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’. 

https://bit.ly/38GwPvL
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- Eens het follow-up gesprek heeft plaatsgevonden, vragen we u eveneens hiervan een versie 

te bezorgen aan De Westvlaamse Apothekersvereniging volgens bovenstaande instructies (zie punt 9). 

 

 

 

Terug te bezorgen:  

▪ Enquête medicatieschema,  

▪ Volledige dossier van gesprek (met medicatieschema) – geanonimiseerd en gecodeerd (cfr. supra) 

▪ Toestemmingsformulier patiënt 

▪ Toestemmingsformulier (strookje folder) van empact/Sibe. 

8. Invullen enquête 

Na het voltooien van het eerste gesprek (GGG) polsen we graag naar uw ervaring rond dit gesprek. We 
verzoeken u vriendelijk hiervoor de digitale enquête in te vullen, terug te vinden via https://bit.ly/3p5HDg9.  

9. Opvolggesprek 

Om het effect van het GGG na te gaan, is het belangrijk te weten of de aangegeven problemen tijdens het 
eerste gesprek intussen opgelost zijn. 
In dit korte gesprek wordt er gepolst naar de ervaringen van de patiënt en wordt nagekeken of de gevonden 
geneesmiddelengebonden problemen tijdens het vorige gesprek opgelost zijn. Gebruik hiervoor het 
verslagblad van het eerste gesprek. Hier kunt u in de uiterst rechtse kolom aangeven of de problemen intussen 
opgelost zijn (J) of niet (N). 

- Registreer het gesprek op een terugbetaald voorschrift (of een pseudo-voorschrift  
(RIZIV-code: 10000106999]) met CNK 5521-356. 

- Indien een patiënt dit gesprek weigert, registreer dit analoog met CNK 5520-655. 

- Stuur een kopie van het volledige dossier en het verslagblad op net zoals na het eerste gesprek. 

 Nuttige bijkomende tools terug te vinden op website 
 

Alle documentatie, alsook e-learnings, informatiefiches, vragenlijsten, … zijn terug te vinden via volgende 
link: https://bit.ly/38GwPv 

 

https://bit.ly/3p5HDg9
https://bit.ly/38GwPv

