
 

Deze folder wordt u aangeboden door uw apotheker. 
Zij vervangen de raadgevingen van uw arts of apotheker niet. 

 

Farmaceutisch Dossier FAQ (03/2010) 

Wat is het Farmaceutisch Dossier precies? 
Telkens  de  apotheker  u  geneesmiddelen  aflevert,  worden  de  gegevens  in  verband  met  deze 
aflevering  (naam  van het  geneesmiddel, dosering, naam  van de  voorschrijvende  arts,  enz.)  in  zijn 
informaticasysteem  opgeslagen.  Het  Farmaceutisch  Dossier  is  dus  een  computerbestand  dat  de 
apotheker  voor  elk  van  zijn  patiënten  bijhoudt  en  dat  minstens  de  historiek  bevat  van  de 
voorschriftplichtige geneesmiddelen die in de voorgaande maanden werden afgeleverd.  
 
Waarom houdt mijn apotheker een Farmaceutisch Dossier bij op mijn naam?  
Uw apotheker gebruikt uw Farmaceutisch Dossier om te verifiëren of een geneesmiddel voor u wel 
geschikt is of om bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen. Door in uw 
Farmaceutisch  Dossier  te  vermelden  welke  geneesmiddelen  u  gebruikt, 
evenals bepaalde  aanvullende  gegevens  (uitsluitend  informatie die  verband 
houdt met het nemen van geneesmiddelen), waakt hij over uw veiligheid. 
 
Waarom  worden    er  best  aanvullende  gegevens  in  mijn  Farmaceutisch 
Dossier  vermeld? 
Door aanvullende gegevens in verband met eventuele allergieën, intoleranties 
en/of chronische aandoeningen aan uw dossier toe te voegen, voorkomt uw 
apotheker dat hij u geneesmiddelen aflevert die niet geschikt zijn voor u. Bepaalde geneesmiddelen 
bevatten bijvoorbeeld bepaalde suikers die niet geschikt zijn voor diabetespatiënten.  
 
Door ook de niet‐voorgeschreven  geneesmiddelen en  gezondheidsproducten die u  gebruikt  in uw 
dossier te vermelden, kan uw apotheker potentieel ernstige interacties met andere geneesmiddelen 
voorkomen.  Bepaalde  niet‐voorschriftplichtige  pijnstillers  verminderen  bijvoorbeeld  de 
doeltreffendheid van bepaalde geneesmiddelen die tegen hoge bloeddruk worden voorgeschreven. 

Met  behulp  van  een  volledig  Farmaceutisch  Dossier  kan  uw 
apotheker uw veiligheid optimaal waarborgen. 
 
 
Kan ik mijn Farmaceutisch Dossier raadplegen? 
Ja. U kunt uw Farmaceutisch Dossier op elk ogenblik bij uw apotheker 
raadplegen  en  indien  u  dit  nodig  acht,  kunt  u  hem  een  afschrift 
vragen. 
 

Kan ik weigeren dat er een Farmaceutisch Dossier wordt bijgehouden op mijn naam? 
Uw apotheker is wettelijk verplicht om voor elke patiënt een Farmaceutisch Dossier bij te houden. Hij 
moet,  naast  uw  identiteit  en  die  van  de  voorschrijvende  arts,  de  naam  van  de  voorgeschreven 
geneesmiddelen en de datum van hun aflevering registreren.  
 
Om  u  een  optimale  begeleiding  te  waarborgen,  kan  uw  apotheker  ook  een  reeks  aanvullende 
gegevens bijhouden. Zo kan een volledig Farmaceutisch Dossier ook gegevens bevatten over de niet‐
voorschriftplichtige  geneesmiddelen  die  u  neemt,  over  eventuele  allergieën,  intoleranties  of 



chronische  aandoeningen  waaraan  u  lijdt,  uw 
identificatiegegevens  en/of  die  van  een  contactpersoon,  enz. 
Het  bijhouden  van  deze  aanvullende  gegevens  vormt  echter 
geen wettelijke verplichting en u kunt dit dus weigeren.  
 
Hoe  weiger  ik  dat  er  aanvullende  gegevens  aan  mijn 
Farmaceutisch Dossier worden toegevoegd? 
Indien u om een of andere reden niet wenst dat er aanvullende 
gegevens  aan uw  Farmaceutisch Dossier worden  toegevoegd, 

moet u dat melden aan uw apotheker. U krijgt dan van hem een  formulier dat u moet  invullen en 
ondertekenen om uw weigering te bevestigen.  
 
Kan ik bepaalde gegevens in mijn Farmaceutisch Dossier corrigeren? 
Ja. U kunt uw Farmaceutisch Dossier op elk ogenblik  raadplegen bij uw apotheker en  indien u dit 
nodig acht kunt u de aanvullende gegevens die het bevat, corrigeren. 
 
Bevat het Farmaceutisch Dossier informatie over mijn gezondheidstoestand?   
Ja.  In  het  belang  van  uw  gezondheid  kan  uw  apotheker  gegevens  registreren  in  verband  met 
eventuele  allergieën,  intoleranties  en/of  chronische  aandoeningen  waaraan  u  lijdt.  Dankzij  deze 
informatie,  die  uitsluitend  door  uzelf  wordt  verstrekt,  kan  hij  bijvoorbeeld  voorkomen  u 
geneesmiddelen  af  te  leveren  die  voor  u  niet  geschikt  zijn.  Bepaalde  geneesmiddelen  bevatten 
bijvoorbeeld  opneembare  suikers  die  niet  geschikt  zijn  voor 
diabetespatiënten.  
 
Welke  allergieën  of  intoleranties  kan  ik  het  best  aan  mijn 
apotheker  melden,  zodat  hij  ze  in  mijn  Farmaceutisch  Dossier 
vermeldt? 
Om  u  een  optimale  begeleiding  te  kunnen waarborgen, moet  uw 
apotheker weten of u bij voorbeeld overgevoelig bent voor bepaalde 
antibiotica  (aminoglycosiden,  carbapenems,  cefalosporines,  lincosamiden, macroliden, penicillinen, 
quinolonen, sulfamiden of tetracyclines), sulfieten of aspirine.  
 
Ik  weet  dat  bepaalde  geneesmiddelen  niet  geschikt  zijn  voor  patiënten  met  chronische 
aandoeningen. Welke aandoeningen of pathologieën zouden in een Farmaceutisch Dossier moeten 
staan? 
Om u een optimale begeleiding te kunnen waarborgen, zou uw apotheker moeten weten of u  lijdt 
aan  astma,  depressie,  diabetes,  epilepsie,  open  of  gesloten‐hoekglaucoom,  hypertensie, 
prostaathypertrofie,  leverinsufficiëntie,  nierinsufficiëntie,  G6PD‐deficiëntie  (tekort  aan  glucose‐6‐
fosfaatdehydrogenase) of de ziekte van Parkinson.  
 
Zijn er nog meer nuttige gegevens die ik beter aan mijn apotheker meld? 
Indien u aan  fotodermatose of  fenylketonurie  lijdt, of  indien u contactlenzen draagt, meld dit dan 
aan  uw  apotheker.  Ook  het  feit  dat  u  zwanger  bent  of  borstvoeding  geeft,  is  zeer  belangrijke 
informatie om uw gezondheid en die van uw baby te waarborgen. 
 
Kan de apotheker contact opnemen met mijn arts om mijn Farmaceutisch Dossier aan te vullen? 
Neen. De enige informatie over uw gezondheid die in uw Farmaceutisch Dossier wordt vermeld, is de 
informatie die u zelf aan uw apotheker verstrekt.  
 
Zijn mijn gegevens veilig bij mijn apotheker? 
Ja. U hoeft zich hierover helemaal geen zorgen te maken. De gegevens van uw Farmaceutisch Dossier 
worden op een volledig beveiligde manier bijgehouden. Zij worden nooit doorgegeven aan derden. 
Vergeet ook niet dat de apotheker en zijn medewerkers gebonden zijn door het beroepsgeheim.  
 



Kunnen derden (bijvoorbeeld verzekeraars) toegang krijgen tot de gegevens in mijn Farmaceutisch 
Dossier? 
Neen, alleen uw apotheker en zijn medewerkers hebben toegang tot uw Farmaceutisch Dossier. Uw 
gegevens  worden  nooit  doorgegeven  aan  derden.  Vergeet  ook  niet  dat  de  apotheker  en  zijn 
medewerkers gebonden zijn door het beroepsgeheim. 
 
Ik heb drie kinderen. Hebben zij ook een Farmaceutisch Dossier op hun naam? 
Ja.  Als  hun  wettelijke  vertegenwoordiger  hebt  u  het  recht  om  hun  Farmaceutisch  Dossier  te 
raadplegen, om er een afschrift van te vragen aan uw apotheker, en om de aanvullende gegevens die 
het bevat, indien nodig te corrigeren. 
 
Ik verhuis binnenkort. Wat zal er met mijn Farmaceutisch Dossier gebeuren? Moet  ik vragen om 
het naar mijn nieuwe apotheker door te sturen?  
Het  is niet mogelijk om een Farmaceutisch Dossier via elektronische weg door te sturen. U kunt uw 
apotheker wel vragen om een exemplaar van uw dossier af te drukken zodat u het aan uw nieuwe 
apotheker kunt overhandigen. 
 
Ik ga naar verscheidene apotheken. Krijg ik dan verschillende Farmaceutische 
Dossiers? 
Omdat  apothekers  wettelijk  verplicht  zijn  om minstens  de  gegevens  bij  te 
houden  die  verband  houden  met  de  aflevering  van  geneesmiddelen  op 
voorschrift,  zullen  er  verscheidene  Farmaceutische  Dossiers  op  uw  naam 
worden geopend.  
 
Om  er  zeker  van  te  zijn  dat  u  geen  problemen  krijgt  wanneer  u 
geneesmiddelen neemt (interacties, contra‐indicaties, enz.), doet u er in ieder geval beter aan om u 
tot één vaste apotheek  te beperken. Koopt u geneesmiddelen bij een apotheek van wacht, aarzel 
dan  ook  niet  om  dit  naderhand  aan  uw  vaste  apotheker  te melden  zodat  hij  uw  Farmaceutisch 
Dossier eventueel kan aanvullen. 
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