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Je huisapotheker:
een toegankelijke 

vertrouwenspersoon
4.872 apotheken in België
500.000 patiënten per dag

86% heeft een vaste apotheker
85% meer raadgever dan handelaar

97% van de patiënten is tevreden 
400.000 patiënten kozen al een 

huisapotheker



Biologische geneesmiddelen & 
farmaceutische zorg

Biologische geneesmiddelen in de officina-apotheek: 
niks nieuws onder de zon
Voorschrift = communicatiemiddel
Terugbetaling, beschikbaarheid, koude keten, …
Wetenschappelijke ondersteuning van apothekers 
voor (basis) farmaceutische zorg bij aflevering
Registratie in het (Gedeeld) Farmaceutisch Dossier 
en het multidisciplinair gedeeld medicatieschema: 
Authenticatie > tracability > gegevensdeling > interdisciplinaire opvolging



Elk geneesmiddel op de markt in België is opgenomen in een wetenschappelijke databank, die interactief 
geïntegreerd is in de apotheeksoftware met real time beslissingsondersteuning, bv. farmacovigilantie (RMA)

Enbrel®

Benepali®



Vorming en sensibilisering
B. Knuts. Farmaceutisch Tijdschrift voor België – 98e jaargang n° 4 – december 2016



SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE
DES PHARMACIENS
FRANCOPHONES

Les médicaments biosimilaires (formation générale)
Bruno Flamion, Professeur de Physiologie et de Pharmacologie à l’Université de Namur.

Dans un avenir très proche, les médicaments biosimilaires vont débarquer dans les officines belges. Les particularités de
ces médicaments issus de la biotechnologie en font une classe à part entière qui les différencie des médicaments
génériques classiques. Leur intérêt réel dans l’arsenal thérapeutique des prescripteurs est une question d’actualité brulante
et représente un enjeu économique considérable. Quelle sera demain leur place en ambulatoire ?

E-learning Reumatoïde Artritis
Deze les gaat van start met een korte uitleg over de pathofysiologie en epidemiologie van RA. Daarna wordt overlopen wat
de algemene behandelingsstrategie is. Vervolgens worden aan de hand van casuïstiek de aandachtspunten voor de
apotheker toegelicht: interacties, corticofobie, zwangerschap, vaccinatie, biosimilars, ...
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Biologicals zijn dure geneesmiddelen…
– Prefinanciering (3de betaler) en voorraadbeheer
– Afleveringshonorarium & economische marge
– Budgetcontrole & innovatie

SWITCH of NO SWITCH? De patiënt centraal!
– Naïeve patiënten
– Continuïteit van behandeling
– Biosimilar ≠ bio-equivalent
– Voorschrift op stofnaam?
– Monitoring & expertise 

Ambulante patiënten = eerstelijnsgezondheidszorg

Vorming en sensibilisering
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