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Optimalisatiegesprek Geneesmiddelengebruik - 

Verslagblad voor apotheker 

Naam van de patiënt:______________________________Rijksregisternummer: ______________ 

Datum gesprek met patiënt _____/_______/____ 

Naam Huisarts: ____________________________ RIZIVnummer huisarts_____________________ 

Registratie van het gesprek: CNK 5520 – 960  

 

HANDTEKENING VAN DE APOTHEKER       HANDTEKENING VAN DE PATIËNT 

 

______________________________    ____________________________ 

 

Documenten uitgewerkt i.s.m. de West Vlaamse apothekersvereniging  

Voorstel wijziging MEDICATIE (ook OTC!) PATIËNT OVERLOOP VOLGENDE VRAGEN PER GENEESMIDDEL 

Voeg eventueel medicatieschema toe ter vervanging van 
onderstaande schema 

 

Naam Geneesmiddel              ………………………………………………. 

Actief bestanddeel + dosage …………………………………………………. 

Aantal + vorm                          …………………………………………………. 

Switch?                                     □ Nee □ Ja, naar 

Naam Geneesmiddel              ………………………………………………. 

Actief bestanddeel + dosage …………………………………………………. 

Aantal + vorm                          …………………………………………………. 

 

 

 
1. Bestaat er een goedkoper alternatief? 

□ Ja, met dezelfde toedieningsvorm (naar 3) 
□ Ja, met een andere toedieningsvorm (naar 2) 
□ Nee: niet switchen 
 

2. Heeft een gewijzigde toedieningsvorm effect 
op inname door de patiënt? 
□ Ja: niet switchen 
□ Nee (naar 3) 
 

3. Heeft het alternatief dezelfde vorm van 
afgifte? 
□ Ja (naar 4) 
□ Nee: niet switchen 
 

4. Heeft de patiënt allergieën voor hulpstoffen? 
□ Nee (naar 5) 
□ Ja: niet switchen 
 

5. Behoort de medicatie tot de NO SWITCH-lijst? 
(zie link website FAGG) 
□ Nee (naar 6) 
□ Ja: niet switchen 
 

6. Gaat het om een biologisch geneesmiddel? 
□ Nee: stel switch voor aan arts 
□ Ja: niet switchen 

Naam Geneesmiddel              ………………………………………………. 

Actief bestanddeel + dosage …………………………………………………. 

Aantal + vorm                          …………………………………………………. 

Switch?                                     □ Nee □ Ja, naar 

Naam Geneesmiddel              ………………………………………………. 

Actief bestanddeel + dosage …………………………………………………. 

Aantal + vorm                          …………………………………………………. 

BIJKOMENDE OPMERKINGEN 
 Nuttige link ter ondersteuning: https://www.fagg-

afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/goed_gebruik_geneesmiddel/voorschrijven_op_stofnaam 
 Bespreek wijzigingen met de arts en noteer het besluit. Beveiligd elektronisch doorsturen kan via Siilo  https://www.siilo.com/nl/ 

 Bij voorschriftplichtige geneesmiddelen kan enkel de arts substitueren door een nieuw voorschrift op te stellen 

 Na validatie door de huisarts, bezorg een nieuw medicatieschema aan de patiënt en stimuleer de patiënt dit mee te nemen bij een volgende 
consultatie bij de huisarts. 
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