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Beste lezer,
Blijft er van jouw goede voornemens voor dit jaar ook weinig over? Blijf dan vooral vasthouden 
aan de zorg voor jouw gezondheid! Dit nummer staat vol van goede gewoontes (voldoende 
water drinken, bijvoorbeeld) en tips die je daarbij helpen: hoe moet je reageren bij brand
wonden? Wat kan je doen als je kind de vijfde ziekte heeft? Hoe behandel je een koortslip?

We lichten je ook op een eenvoudige manier enkele complexe maar belangrijke thema’s toe, 
zoals de maximumfactuur (MAF) of de dematerialisatie van het voorschrift. In ons dossier 
ontdek je welke hulpmiddelen je kan gebruiken om jouw elektronische voorschriften online te 
beheren, en welke veiligheidsgaranties zijn ingebouwd om jouw privacy te beschermen.

We beantwoorden opnieuw ook enkele veel gestelde vragen. Zijn COVID-sneltests 
betrouwbaar? Moet je geneesmiddelen altijd op hetzelfde uur nemen? En wat dan tijdens 
de ramadan?

Onze redactie kent geen taboes, daarom spreken we in dit nummer ook vrijuit over 
afhankelijkheid aan pijnstillers en … constipatie!

Veel leesplezier!

Jaargang 2, maart 2022

Il existe également une édition en 
langue française sous le titre  
« mon pharmacien, ma référence ». 
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Alle rechten voorbehouden

‘welkom bij je huisapotheker!’ 
verschijnt vier keer per jaar.

De redactie van dit nummer werd 
afgerond op 1 maart 2022.  
De inhoud is gebaseerd op 
informatie die op dat moment 
verstrekt en geverifieerd werd.

Overname van artikelen uit 
‘welkom bij je huisapotheker!’ 
kan, mits bronvermelding. 

De artikelen mogen niet gewijzigd 
worden, noch gebruikt worden 
in een context die indruist tegen 
de originele intenties van de 
redactie, of die niet strookt met de 
missie en visie van de zelfstandige 
apotheker van België.

Opgelet, de toestemming voor 
overname van artikelen geldt 
niet voor foto’s en illustraties die 
in dit magazine worden gebruikt. 
De meeste beelden komen 
van commerciële leveranciers 
en mogen niet zonder expliciete 
toestemming of betaling 
van auteursrechten elders 
gepubliceerd worden.
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Zorg voor
je data

Informatiebrochure over gezondheidsdata

Zorg voor  
je data
‘Zorgdata’, dat is alle informatie over je gezondheid:  
ziektes en lichamelijke klachten, maar ook bv. je leeftijd,  
lengte en gewicht, eventuele medicatie, resultaten van medische tests 
en zelfs info over je levensstijl, zoals lichaamsbeweging, voeding, 
rookgedrag, enz.

Uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting naar onze kennis 
over die zorgdata blijkt o.a. dat bijna één op twee Belgen niet weet wat 
verstaan wordt onder ‘gezondheidsgegevens’. Meer dan drie op vier 
landgenoten zou wel bereid zijn om die gegevens te delen binnen de 
zorgsector. We hebben immers een groot vertrouwen in de huisarts, 
zieken huizen en apothekers voor het gebruik van onze persoonlijke 
zorgdata, zo blijkt ook uit het onderzoek.

In haar brochure ‘Zorg voor je data’ licht 
de stichting uitgebreid toe wat gezond heids 
 gegevens juist zijn, en hoe ze je kunnen 
helpen je persoonlijk welzijn en het 
algemeen belang vergroten. Je kan ze gratis 
downloaden via de site van de stichting.

www.kbsfrb.be/nl/zorgvoorjedata0

Zorg beter terug
betaald voor lage 
inkomens
Sinds 1 januari is het plafond van de maximumfactuur 
in de zorg gedaald van 450 tot 250 euro. Daardoor 
zullen dit jaar ongeveer 100.000 gezinnen met 
lage inkomens kunnen rekenen op een hogere 
terugbetaling.

De maximumfactuur is een systeem dat ervoor zorgt 
dat gezinnen met een laag inkomen jaarlijks niet 
meer dan een plafondbedrag hoeven te betalen 
voor zorg. Dat bedrag is afhankelijk van het 

jaarlijks netto gezinsinkomen (van 2 jaar eerder). 
Zodra het plafond voor medische kosten bereikt 

is, hoef je automatisch de rest van het jaar (bv. in 
de apotheek) geen remgeld meer te betalen.

Voor gezinnen met een netto gezinsinkomen  
tot 11.120 euro bedraagt het plafond 250 euro. Voor 
hogere gezinsinkomens gelden hogere plafonds. 

Résumé

si cela peut bénéficier à la société. mais ils estiment qu’ils 

doivent pouvoir décider eux-mêmes de ce qu’ils veulent  

ou non partager. En outre, ils demandent de la transparence,  

de la traçabilité et un retour d’information : qui utilise mes don-

nées, à quelles fins et avec quels résultats ?

Des initiatives sont actuellement prises dans toute l’Eu-

rope – y compris en Belgique – pour  que les patients et les 

citoyens puissent au moins avoir leur mot à dire sur l’utilisation  

de leurs propres données, ou même pour leur accorder  

un droit de propriété sur ces données. Il n’est pas rare, en effet,  

qu’il s’agisse de données que les patients et les citoyens  

collectent et fournissent eux-mêmes (par exemple au moyen 

de questionnaires, d’applis,...).

Ces initiatives sont encore en grande partie en phase de test 

ou en phase pilote. mais elles peuvent devenir des formes  

inspirantes de gestion des données dans lesquelles les patients 

et les citoyens (en tant que fournisseurs de données) ne sont 

plus des objets passifs qui subissent les choses, mais des  

participants reconnus et actifs au processus d’innovation. 

Dans le cadre d’un nouveau partenariat de ce genre entre pou-

voirs publics, chercheurs, innovateurs et citoyens, la confiance 

mutuelle et la solidarité des données seront les principales  

clés du succès.

Cependant, les données relatives à votre santé contiennent 

des informations confidentielles et sensibles. Il s’agit souvent 

de données qui resteraient normalement entre vous et votre 

médecin (ou un autre prestataire de soins). Vous pouvez avoir 

des inquiétudes légitimes quant à la violation de votre vie 

privée qu’entraîne le partage des données. Ou au risque de  

ne plus pouvoir contrôler qui fait quoi de vos données. Ou que 

vos données puissent être piratées et ne pas se retrouver entre 

les mains des bonnes personnes ou organisations. 

Afin d’assurer une protection maximale des données person-

nelles – et donc aussi des données de santé – et de réglemen-

ter leur utilisation, les autorités européennes et belges ont 

 élaboré une législation. Le RGPD est sans doute le règlement  

le plus connu du genre. De plus, les données de santé desti-

nées à des fins de recherche sont généralement dissociées  

des données d’identification par un cryptage, voire une anony-

misation complète.

Instaurer une confiance suffisante pour que les citoyens et  

les patients soient disposés à partager des données de santé 

pour le bien commun nécessite néanmoins plus qu’une pro-

tection légale et l’application de règles. Diverses études ont 

montré que les gens sont tout à fait prêts à partager des infor-

mations relatives à leur santé pour la recherche scientifique  

06wAArOM Zijn GEZOnDhEiDsDATA nuTTiG En wAArDEvOl? 

Levensreddend en zicht op eigen gezondheid

Gezondheidsdata kunnen levens redden, zeker als ze met de 

juiste personen worden gedeeld. in de eerste plaats je eigen 

leven. Als je op de spoeddienst terechtkomt, zoals Amina,  

kan een snelle toegang tot haar medisch dossier van levens-

belang zijn. Daarin vindt de spoedarts bijvoorbeeld terug of  

ze allergisch is aan bepaalde geneesmiddelen, of ze voordien  

al breuken heeft opgelopen of ze aan ziektes lijdt die een invloed 

kunnen hebben op haar huidige toestand. samen met de gege-

vens die op dat ogenblik worden verzameld, zal de arts Amina 

optimaal kunnen behandelen.

Ook voor Pierre zijn die gezondheidsdata van levensbelang.  

na zijn hartinfarct, vier jaar geleden, neemt hij flink wat medi-

catie en wordt zijn toestand door zijn huisarts, in overleg met 

zijn cardioloog, verder opgevolgd. naast bloedonderzoeken is 

het ook belangrijk om te weten hoe Pierre zich voelt, hoe fit  

hij is, of hij voldoende eet en slaapt … blijft zijn toestand stabiel 

of verslechtert zijn hart?

het is echter ook belangrijk dat jij zelf toegang hebt tot je gege-

vens. Bijvoorbeeld om na te gaan of ze accuraat en up-to-date 

zijn. Of om voor jezelf een aangepaste en gezonde levens-

stijl aan te houden, zoals Elise dat wil. Maar mogelijk ook om  

een ziekte beter te begrijpen, om je medicatieschema te raad-

plegen (wanneer moet je welk pilletje nemen en in welke 

dosis?), om te weten wanneer je een herhalingsvaccinatie 

nodig hebt of om je COviD safe Ticket te downloaden.
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ACTUEEL

Eén tegen allen,  
allen tegen vallen
Het Expertisecentrum Val en Fractuurpreventie 
organiseert van 25 april tot 1 mei voor de 11de keer de 
Week van de Valpreventie om ouderen en hun familie 
te informeren over de risico’s van een val. Een val kan 
immers ernstige gevolgen hebben, zowel lichamelijk 
(breuk, kneuzingen …), psychologisch (valangst, 
depressie …), sociaal (isolatie) als financieel (hoge 
zorgkosten). 

Positief is dat veel valincidenten kunnen 
voorkomen worden, door in te zetten op enkele 
eenvoudige principes:

•  Beweeg. Lichaamsbeweging verhindert 
afname van evenwicht, mobiliteit en spierkracht, 
en beschermt dus tegen vallen.

•  Eet goed. Calcium, vitamine D en eiwitten 
dragen bij tot een goede werking van de spieren, 
stevige botten en verminderen zo het valrisico.

•  Beveilig je woning. Leuningen, extra 
verlichting, vloerkabelgoten voor losliggende 
snoeren, een vast tapijt en een opgeruimde 
leefomgeving bieden extra bescherming tegen 
vallen.

•  Investeer in je zicht. Goed zien is belangrijk om 
obstakels te zien die kunnen leiden tot een val.

Meer weten over valpreventie?   
Surf naar www.valpreventie.be of informeer je bij 
je lokale bestuur!

Met aandacht voor 
jouw gezondheid
In de lente besteden we extra aandacht aan onze 
gezondheid en de zorgverleners die mee ons 
welzijn ondersteunen! Wereldwijd en ook in ons 
eigen bescheiden landje zijn er themadagen, 
-weken of speciale evenementen die gezondheid 
en welzijn in de kijker plaatsen. Behalve de Week 
van de Valpreventie (zie hiernaast), wat staat er 
nog op het programma?

7
apr.

Wereldgezondheidsdag

1
mei

Internationale dag  
van de Lach

15
mei

Dag van de zorg

31
mei

Werelddag  
zonder Tabak

Even de weg kwijt?
Wil je gewoon iets weten over drank, drugs, pillen, gokken of gamen? Of ben je bezorgd om een vriend, geliefde 
of jezelf? Wij maken je wegwijs. Anoniem, zonder taboe, zonder oordeel. Met advies waar je mee vérder kan.

De Druglijn van het Vlaams Expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, 
gokken en gamen staat paraat om je terug wegwijs te maken:

Bel 078 15 10 20 - Van maandag t.e.m. vrijdag van 10 tot 20 uur.

Surf naar www.druglijn.be en …
Stuur een e-mail en ontvang binnen 5 werkdagen een persoonlijk antwoord. Skype van maandag t.e.m. 
vrijdag van 12 tot 20 uur. Ongedwongen, zonder webcam. Chat van maandag tot vrijdag van 15 tot 18 uur.
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H eeft jouw kind vuurrode wangen, 
alsof hij of zij net een klap in het 
gezicht heeft gekregen? Wacht voor 

je de speelkameraadjes op het matje roept! 
Die huidreactie kan ook afkomstig zijn van 
de ‘vijfde ziekte’, of erythema infectiosum 
in medische termen.

Die besmettelijke kinderziekte wordt 
veroorzaakt door een virus en treft voor
namelijk kinderen tussen 5 en 15 jaar oud.  
Het is dus niet uitzonderlijk dat kleine 
epidemieën zo nu en dan onze scholen 
teisteren, vooral in de lente! Paniek is niet 
nodig, de vijfde ziekte is doorgaans niet 
gevaarlijk en verdwijnt spontaan.

Volwassen kunnen de ziekte ook oplopen, 
maar dat is eerder zeldzaam. Let wel op als 
je zwanger bent, want als je dan besmet 
raakt, kan het virus doorgegeven worden 
aan je ongeboren baby.

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN?

De ziekte start vaak met wat koorts, hoofd 
pijn, keelpijn, een verstopte of loopneus en 
spierpijn. Vervolgens zie je een huidreactie 
verschijnen. Eerst zie je rode plekken op 
de wangen, en dan komen er bultjes bij. De 
zone rond de neus en mond blijft meestal vrij. 
Na enkele dagen verspreidt de huidreactie 
zich naar de romp en armen, en vervolgens 
naar de rest van het lichaam. De huiduitslag 
verdwijnt meestal na 3 weken.

Heeft jouw kind   
rode wangen?

Als je kind besmet is …
•  kan je koorts en spierpijn behandelen met 

rust en, indien nodig, paracetamol in een 
aangepaste dosis;

•  vermijd je warmte, omdat een warm bad, 
blootstelling aan de zon of fysieke activiteit 
de uitslag kunnen verergeren;

•  moet je je kind niet isoleren als hij of zij zich 
OK voelt. Wanneer je de huiduitslag ziet, is je 
kind doorgaans niet meer besmettelijk.  
Je kind kan dus  
naar school.

HOE VERMIJD JE EEN BESMETTING?

Het virus wordt verspreid door druppeltjes in 
de lucht bij niezen of hoesten. De afstands
maatregelen tegen het coronavirus zijn dus 
evengoed van toepassing om verspreiding van 
dit virus tegen te gaan. Vermijd omhelzingen 
en was de handen regelmatig. De vijfde ziekte 
is doorgaans enkel besmettelijk tijdens de 
incubatieperiode, zolang er geen symptomen 
zijn dus. Een besmetting voorkomen kan 
je dus vooral door voorzichtig te zijn, zeker  
in het voorjaar. 
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I n het voorjaar zie je ze bij velen opduiken: 
een koortslip. De pijnlijke blaasjes op 
de lip worden veroorzaakt door het 

herpesvirus. Ongeveer 1 op 3 mensen is 
drager van dat virus. 

HOE KOMT HET?

De meeste mensen krijgen het herpesvirus 
als kleuter. Meestal merk je daar niets van, 
maar sommige kindjes worden echt 
ziek. Eens besmet, blijf je drager van het 
virus. Soms wordt het actief. Een koortslip 
kan worden uitgelokt door zonlicht, kou, 
wind, menstruatie, vermoeidheid of koorts. 
Vrouwen hebben het vaker dan mannen. Jonge 
mensen hebben het vaakst een koortslip. 

WAT ALS?

Het is niet omdat je het virus meedraagt, dat 
je er last van krijgt. Sommigen krijgen nooit 
een koortslip, anderen een of twee keer per 
jaar, en pechvogels elke maand (of nét op hun 
eerste werkdag ☹). 

Zorg voor een goede weerstand: voldoende 
nachtrust, niet roken, gezond eten en 
regelmatig bewegen. Bescherm je lippen 
door ze vet te houden met een lippenbalsem. 
Gebruik er in de zon eentje met uvfilter.

TOCH EEN KOORTSLIP?

Probeer vooral anderen niet te besmetten:

•  Was je handen met water en zeep als je aan 
je koortslip hebt gezeten.

•  Raak anderen zo min mogelijk aan (niet 
knuffelen of kussen).

•  Kom met een koortslip niet dicht bij baby’s 
en jonge kinderen.

•  Gebruik aparte handdoeken, washandjes, 
glazen, bestek ...

•  Vermijd orale seks, want dan riskeer je een 
herpesinfectie rond de geslachtsdelen.

AFBLIJVEN!
Raak je koortslip niet aan en krab de blaasjes 
niet open. Prik ze ook niet door. Laat je 
koortslip vooral met rust. Het vocht in de  
blaasjes is het meest besmettelijk. Als 
de blaasjes na een tweetal dagen zijn 
opgedroogd, is het grootste besmettings
gevaar geweken. Trek de korstjes er niet af  
om littekens te voorkomen.

WAT KAN JE APOTHEKER DOEN?

Je apotheker kan je een zelfzorggeneesmiddel 
adviseren dat de genezingsduur kan ver
korten, op voorwaarde dat je daarmee begint 
zodra je je koortslip voelt opkomen. Het kan 
gaan om een crème, gel, zalf of olie met 
zinksulfaat of zinkoxide. Zo’n geneesmiddel 
bevordert het indrogen van de blaasjes en 
bestrijdt de jeuk. Je mag het ook gebruiken 
als je zwanger bent of borstvoeding geeft. 
Je apotheker legt je graag uit hoe en wanneer 
je het juist gebruikt. 

Au, een 
koortslip

KOORTSLIP
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M ijn man heeft een Barrett slok
darm. Daarvoor moet hij erg 
letten op zijn voeding en dagelijks 

maagzuurremmers innemen. Die pillen 
beschermen zijn maag, waardoor de kans 
op reflux daalt en zijn slokdarm wordt 
beschermd. 

Vaak vergeet mijn man een nieuw doosje 
maagzuurremmers te halen tot hij de aller
laatste capsule heeft genomen. Soms moet 
hij zelfs tot zijn spijt ‘s ochtends vaststellen 
dat hij helemaal geen pil meer over heeft 
om te nemen die dag. Zo ging het ook 
vorige zaterdag ... 

Onze huisapotheker werkt niet tijdens het 
weekend dus zocht ik via apotheek.be 
een apotheek in de buurt die wel open 
is op zaterdag. Toen ik met zijn eID een 
nieuw doosje ging halen bij die apotheker, 
vroeg zij me hoe lang mijn man die 
behandeling al volgt. Ik antwoordde dat 
hij die pillen al jaren neemt omwille van 
zijn chronische aandoening. 

“En mag ik dan even iets vragen: neemt uw 
man ook magnesium bij?” vroeg ze me. 
Het toeval wil dat hij effectief een 
magnesiumsupplement bijneemt. Enkele 
jaren terug kreeg hij veel last van spierpijn 
in zijn nek en de kinesist zei toen dat wat 
extra magnesium dat misschien wel kon 
verhelpen. Ik antwoordde dus bevestigend 
en nieuwsgierig vroeg ik haar waarom ze 
me die vraag stelde, gezien hij magnesium 
op eigen initiatief was beginnen nemen.  

“ Mag ik even  
       iets vragen?”

“Omdat deze pillen de opname van magnesium 
door je lichaam bemoeilijken, en hij bij langdurig 
gebruik dus een tekort zou kunnen krijgen”, 
lichtte ze me toe. “Goed dus dat hij al extra 
magnesium neemt.” Ik bedankte haar voor 
het advies en keerde huiswaarts.

Thuis vroeg ik mijn man of hij wist over 
dat mogelijk tekort van magnesium. “Nee, 
antwoordde hij, maar dat verklaart veel voor 
mij. Dat is misschien de reden waarom ik enkele 
jaren terug zo erg last kreeg van spierpijn!”

Bedankt, beste apotheker!

Elke B. uit Mortsel 

Je apotheker waakt  
over jouw gezondheid.
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ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT

 

 

   

Het einde van
papieren

voorschriften
Al twee jaar moeten genees
middelen elektronisch worden 
voorgeschreven. Voorschriften 
op papier zijn niet meer 
geldig, tenzij in uitzonderlijke 
situaties. Dat noemen we 
de ‘dematerialisatie’ van 
het voorschrift.  

Hoe verloopt dat? Welke 
garanties houdt dat in naar 
veiligheid toe? Hoe kan je de 
zorg voor jouw gezondheid 
digitaal opvolgen? Wat 
kan jouw apotheker doen? 
Uitleg en advies in dit 
dossier. Veel leesplezier!
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Hoe werkt 
dematerialisatie?
S inds 1 januari 2020 moeten jouw 

geneesmiddelen elektronisch worden 
voorgeschreven. Geneesmiddelen op 

papier voorschrijven is niet meer toegestaan 
tenzij in specifieke uitzonderlijke situaties: 
patiënten die opgenomen zijn in het 
ziekenhuis, tijdens huisbezoeken, als de arts 
ouder is dan 64 jaar …

Je krijgt dus geen voorschrift op papier 
meer mee als je het dokterskabinet (van je 
huisarts of specialist) verlaat. Krijg je toch 
een afgedrukt document mee? Dat is het 
bewijs van elektronisch voorschrift. Dat kan 
je gebruiken om jouw geneesmiddelen af te 
halen in de apotheek. Aan de hand van de 
barcode op dat document, kan jouw apotheker 
via zijn computer het elektronisch voorschrift 
ophalen van een beveiligde server en zo jouw 
geneesmiddelen afleveren.

Maar dat papier is eigenlijk niet meer nodig. 
Je kan effectief bij je apotheker langsgaan 
met jouw identiteitskaart of met jouw 
voorschrift op je smartphone. Wens je toch 
graag een papieren bewijs van voorschrift, 
om welke reden dan ook, dan kan je dat 
altijd zeggen tegen jouw arts. Hij zal voor 
jou een bewijs afdrukken waarmee je bij je 
apotheker kan langsgaan. Aan jou de keuze!

De dematerialisatie van voorschriften 
biedt tal van voordelen. Het beperkt heel 
wat administratief werk voor dokters en 
apothekers, die die tijd kunnen gebruiken 
om jou beter te verzorgen en te adviseren. 
Ze hebben ook gemakkelijker een volledig 
(digitaal) overzicht van de geneesmiddelen 
die je neemt.

Voor jou zijn er ook voordelen uiteraard! 
Je kan gebruikmaken van officiële gezond
heidsportalen zoals Mijngezondheid.be 
 of een applicatie op je smartphone om 
zelf jouw openstaande voorschriften 
te beheren. Je hebt ook een beter zicht 
op alle informatie over jouw medicatie, 
inclusief jouw medicatieschema als je dat 
hebt. En daar stoppen de voordelen van 
die digitalisatie niet …

 

100% digitaal? Geneesmiddelen afhalen met of zonder  
papieren bewijs van elektronisch voorschrift? Jij kiest! 
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Hoe werkt 
dematerialisatie? Omdat je zelf (of met de hulp van een 

mantelzorger of vertrouwenspersoon) 
jouw voorschriften kan beheren, biedt 

de dematerialisatie jou de opportuniteit om 
jouw zorg meer in eigen handen te nemen. 
Online (via de officiële gezondheidsportalen) 
heb je permanent een duidelijk overzicht 
van jouw geneesmiddelen, een lijst van 
openstaande voorschriften en – indien nodig 
– een uptodate medicatieschema. Als je 
dat wenst, kan je jouw voorschriften ook 
rechtstreeks op jouw smartphone bekijken, 
met een mobiele applicatie (zie verder).

Dat wil ook zeggen dat het risico op het 
kwijtraken van een voorschrift – maakten 
we dat niet allemaal al eens mee? – voortaan 
onbestaande is, omdat je het altijd via 
elektronische weg op zak hebt. Bovendien 
kan je jouw bezoek aan de apotheek 
eenvoudig voorbereiden (door in de 
lijst van voorgeschreven geneesmiddelen 
aan te duiden welke medicatie je meteen 

wil ontvangen) en geneesmiddelen 
reserveren bij jouw apotheker. Je kan ook 
een voorschrift verbergen zodat het enkel 
zichtbaar is in de apotheek van jouw keuze.

Voortaan wordt ieder voorgeschreven 
geneesmiddel beschouwd als een 
volledig afzonderlijk voorschrift. En 
omdat ieder voorschrift apart behandeld 
kan worden, kan je eenvoudig ieder 
geneesmiddel afhalen wanneer je dat 
wenst, in jouw gewenste apotheek*.

Heb je snel één van jouw geneesmiddelen 
nodig, maar ben je vergeten om je bewijs 

van elektronisch voorschrift, dat je nog 
steeds vraagt aan jouw arts, mee te nemen? 
Geen probleem! Je kan in de dichtst bijzijnde 
apotheek terecht met jouw identiteitskaart. 
Praktisch, nee?

Vraag je soms aan een vertrouwenspersoon 
om in jouw plaats jouw medicatie af te 
halen in de apotheek? Als die persoon 
naar jouw gewoonlijke apotheek gaat (en 
jouw apotheker in de voorbije 15 maand 
jouw identiteitskaart heeft ingelezen), 
volstaat het dat die persoon jouw 
nationaal rijksregisternummer doorgeeft 
aan jouw apotheker of het bewijs van 
elektronisch voorschrift laat zien.

 

* Let op dat de geldigheidsdatum van jouw 
voorschriften niet gepasseerd is.

Voordelen
           voor jou

ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT
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Welke online platformen  
kan je gebruiken?
W il je geen papier meer gebruiken? 

Er bestaan verschillende 
oplossingen om je voorschriften 

op digitale manier te beheren. Om jouw 
geneesmiddelen af te halen, volstaat jouw 
identiteitskaart. Je apotheker leest ze in 
en heeft zo toegang tot jouw voorschriften 
op de beveiligde server van Recipe – op 
voorwaarde dat er geen technische storing 
is, natuurlijk. Om zelf jouw persoonlijke 
gegevens, openstaande voorschriften en 
je medicatieschema te raadplegen, kan je 
gebruikmaken van één van de 4 officiële 
gezondheidsportalen: 

www.mijngezondheid.be, 

www.MyHealthViewer.be, 

www.brusselshealthnetwork.be 

www.rsw.be

en andere erkende applicaties. 

Op Mijngezondheid.be bijvoorbeeld, heb 
je het tabblad ‘Mijn geneesmiddelen’ 
waar je een globaal overzicht vindt van de 
geneesmiddelen die je neemt. Je kan er ook 
de lijst van jouw voorschriften raadplegen 
en beheren, geneesmiddelen reserveren, 
een voorschrift verbergen … Om die 
functionaliteiten te gebruiken, moet je je 
uiteraard – omwille van veiligheidsredenen 
– identificeren, met itsme® bijvoorbeeld. 
Die functionaliteiten zal je binnenkort* ook 
kunnen gebruiken op smartphone, want er 
komt een mobiele versie van de rubriek  
‘Mijn geneesmiddelen’ van Mijngezondheid.be.

*De lancering van die applicatie is, onder voorbehoud, 

voorzien in de lente van 2022.

VOORSCHRIFT VERBERGEN?

Op jouw vraag kan je arts een 
‘vertrouwelijkheidsvlag’ plaatsen over een 
specifiek voorschrift of op al jouw voor
schriften. Je kan dat ook op ieder ogenblik 
zelf doen, via de officiële gezondheidsportalen. 
Zo kan je ook kiezen of je een voorschrift 
zichtbaar laat voor alle apotheken, om het 
volledig te verbergen, of enkel zichtbaar 
te maken voor een enkele apotheek. Die 
‘vlag’ kan nuttig zijn om een specifiek 
voorschrift te verbergen, bijvoorbeeld als je 
vraagt aan iemand om in jouw plaats jouw 
geneesmiddelen af te halen.

Onthoud dat een apotheek van wacht geen  
toegang zal hebben tot jouw verborgen  
voorschriften. Als je de ‘vertrouwelijk-
heidsvlag’ wil gebruiken, aarzel 
dan niet om papieren bewijzen van 
voorschriften te vragen aan jouw arts. 
Zo zal, indien nodig, een apotheker van 
wacht jou je geneesmiddel kunnen afleveren.

Sommige apothekers bieden een eigen 
applicatie aan hun patiënten, waarop je je 
voorschriften kan inladen, opvolgen of 
geneesmiddelen reserveren. Aarzel niet 
om de vraag te stellen aan je apotheker.

voorschrift verborgen

voorschrift zichtbaar
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Welke online platformen  
kan je gebruiken?

ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT
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Een wettelijk en 
veilig systeem 
M oet je schrik hebben van die 

digitalisering voor de bescherming 
van jouw gegevens? Nee hoor, 

alles is in het werk gesteld om een maximale 
beveiliging te bereiken. Het systeem voor de 
creatie en aflevering van jouw elektronische 
geneesmiddelenvoorschriften heet 
Recipe. Dat maakt deel uit van een plan 
‘eGezondheid’ dat in 2014 is gelanceerd door 
de federale regering om conform te zijn 
aan de Europese richtlijnen. Dat systeem 
is gecreëerd en wordt nog steeds beheerd 
door een vereniging zonder winstoogmerk 
waar de beroepsverenigingen van de 
zorgverstrekkers deel van uitmaken.

Concreet maakt Recipe het voor 
verschillende voorschrijvers in de zorg 
(artsen, tandartsen en vroedvrouwen) 
mogelijk om hun voorschriften elektronisch 
en beveiligd te sturen naar een centrale 
server. Daarop worden ze gecodeerd 
bewaard, tot ze door de patiënt gebruikt 
worden in de apotheek. Zowel het versturen 
van de voorschriften als de raadpleging 
ervan kan enkel op gespecialiseerde 
software waarop Recipe is geïnstalleerd.

Ieder voorschrift krijgt een unieke 
identificatiemogelijkheid: de RID of Recipe 
Identificatie. Die staat op ieder bewijs van 
elektronisch voorschrift, zowel leesbaar 
als in barcode. Met de RID kan je apotheker 
jouw voorschrift terugvinden op de 
centrale server. Als jouw voorgeschreven 
geneesmiddel om de één of andere reden 
niet afgeleverd kan worden aan jou, omwille 
van een tijdelijke onbeschikbaarheid 
bijvoorbeeld, dan wordt die informatie 
doorgegeven aan Recipe (zodat een latere 

aflevering mogelijk wordt). Als je een 
papieren bewijs van elektronisch voorschrift 
had, krijg je dat terug van de apotheker.

De voorschrijver en de apotheker 
beschikken allebei over een beveiligde 
toegang tot Recipe via hun software. Snel, 
transparant en praktisch: het elektronische 
authentificatiesysteem vermijdt iedere vorm 
van fraude. Artsen kunnen via het systeem 
niet enkel opstellen en verzenden, maar ook 
raadplegen en – indien nodig – een lijst van 
voorschriften die nog niet zijn afgeleverd, 
aanpassen. Apothekers kunnen het systeem 
ook gebruiken om feedback te bezorgen aan 
de voorschrijver. 

RID

Wil je meer weten over het systeem? 
Surf dan naar www.recipe.be
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Een wettelijk en 
veilig systeem 

Kan ik iemand in mijn plaats sturen 
naar de apotheek zonder een papieren 
bewijs van mijn voorschrift?

Ja, je voorschrift kan opgevraagd worden 
op basis van jouw nationaal rijksregister
nummer, op voorwaarde dat jouw identiteits
kaart in de voorbije 15 maanden minstens 
één keer is ingelezen in die apotheek. De 
persoon die jouw geneesmiddelen gaat halen, 
kan dat ook doen aan de hand van het bewijs 
van voorschrift (of een foto ervan, zolang 
de barcode maar zichtbaar is en gescand 
kan worden).

Wat als er een technische storing  
is en ik ben in de apotheek zonder 
papieren bewijs?

Alles hangt af van de aard van de storing. 
In de meeste gevallen (netwerkproblemen, 
technisch probleem op de servers) blijft 
jouw voorschrift toegankelijk vanop je 
smartphone. Als je je voorschrift niet hebt 
gedownload of je gebruikt geen digitale 
applicatie, kan je apotheker je farmaceutisch 
dossier raadplegen om te zien welke 
geneesmiddelen aan jou zijn afgeleverd 
in de voorbije maanden. Op basis daarvan 
zal hij eventueel jouw geneesmiddel 
kunnen afleveren.

Wat moet ik doen als ik niet al mijn 
geneesmiddelen op hetzelfde moment 
wil afhalen?

Voordien moest jouw apotheker jou een soort 
‘tegoedbon’ geven voor de producten die nog 
op het voorschrift bleven staan (en bij verlies 
ervan, had je niets meer). Nu telt ieder 
voorschrift slechts één geneesmiddel, en 
kan je aan jouw apotheker vragen om enkel 
die geneesmiddelen af te leveren die je op 
dat moment wenst. Als je nog een papieren 
bewijs van elektronisch voorschrift gebruikt, 
kan de apotheker een stempel plaatsen op de 
uitgevoerde voorschriften en het document 
aan jou teruggeven. 

Heb je andere vragen met 
betrekking tot de dematerialisatie 
van jouw voorschriften? Aarzel 
niet om jouw arts of apotheker aan 
te spreken, zij kunnen uitgebreide 
toelichting bieden.

Om dit dossier af te ronden, buigen 
we ons nog eens over 3 veel gestelde 
vragen over de dematerialisatie van 
geneesmiddelenvoorschriften:

ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT
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Hoeveel water drink jij per dag? Kom je gemakkelijk aan de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid van 1,5 tot 2 liter? Uit onderzoek blijkt dat we doorgaans toch eerder te 
weinig water drinken. 

Waarom is water drinken zo essentieel voor onze gezondheid? Ons lichaam bestaat 
voor 50 tot 70 % uit water. Dagelijks verlies je zo’n 2 tot 3 liter vocht, onder andere 
via je urine, zweet en adem. Dat vochtverlies compenseer je ongeveer voor de 
helft met voeding dat water bevat, maar dat is niet voldoende. Daarom moet je ook 
genoeg drinken. Santé!

JE APOTHEKER 
ADVISEERT
… een extra glaasje water  

Voldoende water drinken …
Lest je dorst

Zorgt voor een goede door
bloeding in je lichaam en onder
steunt de werking van je organen

Versterkt de elasticiteit van je huid

Zorgt voor toevoer van essentiële 
mineralen zoals natrium, kalium, 
magnesium en ijzer, etc. 

Helpt je concentreren 

Voorkomt blaasontstekingen en 
nierproblemen

Is beter voor jouw tanden dan 
andere (alcoholische of fris)
dranken

Voorkomt slechte adem

Helpt jouw darmen (vezelrijke) 
voeding verwerken en voorkomt 
constipatie

Houdt je gewrichten soepel
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JE APOTHEKER 
ADVISEERT
… een extra glaasje water  

… EEN EXTRA GLAASJE WATER
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Arnaud Lambert

Een klein (of groot) probleem met de stoelgang is voor velen gênant … 
Maar voor je grijpt naar een doos laxatieven of een kistje pruimen, 

praat je er best eerst over met je apotheker! Hij of zij kan je tips 
geven om je darmtransit te verbeteren en, indien nodig, advies voor 
een goed gebruik van laxeermiddelen. Maar bovenal kan je bij hem 

of haar terecht om je gerust te stellen, en erop rekenen dat hij of 
zij je bij alarmsignalen terecht doorverwijst naar je arts. Je hebt er 
dus alles bij te winnen, zoals ook apotheker Arnaud Lambert ons 
toelicht. Hij is apotheker in Namen en specialist in deze materie.

Kunnen we praten
over constipatie?
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LEVEN ZONDER CONSTIPATIE

Drink voldoende water,  
eet vezels en  
beweeg geregeld.

Komt constipatie 
frequent voor?
Ja, het is een veelvoorkomende 
klacht die ongeveer 27% van 
de westerse bevolking treft. 
Vrouwen hebben er meer last van 
dan mannen, vooral tijdens de 
zwangerschap door hormonale 
veranderingen en een eventueel 
ijzersupplement dat veel 
zwangere vrouwen nemen. Het 
vermelden waard is ook dat veel 
jonge kinderen, bij potjestraining 
bijvoorbeeld, er last van hebben. 
Dat geldt ook voor 65plussers; zij 
gebruiken vaak laxeermiddelen.

Wanneer spreken we van 
constipatie en niet meer van 
een ‘trage darmpassage’?
De frequentie van de ontlasting 
varieert van de ene persoon 
tot de andere. Doorgaans kan 
je spreken van een ‘normale’ 
stoelgang tussen 3 keer per dag 
tot … 3 keer per week. Men klaagt 
wel erg snel over constipatie 
wanneer de darmtransit eens wat 
trager gaat dan anders, zelfs al is 
de frequentie nog perfect binnen 
de normen. Van constipatie kan 
je eigenlijk pas spreken als je 
een hele week geen ontlasting 
hebt gehad. Je hebt chronische 
constipatie als het gaat om 
terugkerende episodes die 
samengeteld 3 maand duren op 
een periode van 6 maand.

Is dat reden tot 
ongerustheid?
In de overgrote meerderheid 

volstaat een verandering in 
gewoonten om de stoelgang 
terug te normaliseren en is er 
dus geen reden om bezorgd te 
zijn. In erg zeldzame gevallen kan 
het dat de droge ontlasting blijft 
vastzitten in de darmen en leidt 
tot verstopping, of fecoliet.

Als je langer dan een week 
last hebt van constipatie, die 
gepaard gaat met flatulentie 
(winderigheid), buikpijn, 
bloedingen aan de anus, episodes 

van kleverige diarree afgewisseld 
met constipatie en gewichtverlies, 
dan moet je je arts consulteren. 
Ook als je, ondanks goede 
gewoonten en het gebruik van een 
laxeermiddel, geen verbetering 
merkt na 2 weken.

Wat zijn die goede 
gewoonten voor een 
goede passage?
Drink dagelijks anderhalve liter 
water, eet vezels en beweeg 
geregeld matig intensief (zoals 
wandelen). Vezels vind je in 
fruit, groenten, peulvruchten 
en graanproducten. Kool, witte 

bonen, kiwi, linzen, maar ook 
pure chocolade (met 70% cacao) 
zijn je bondgenoten.

Die goede gewoonten helpen 
je om een vlotte stoelgang te 
behouden of terug te krijgen. 
Verander je voeding niet van 
vandaag op morgen, maar eet 
geleidelijk aan meer vezels. Als 
je geconstipeerd bent, drink je 
best ook water dat rijk is dat rijk 
is aan magnesium. En nog een 
kleine  tip: plaats de fles water in  

je zicht en binnen handbereik. 
Dat geldt in het bijzonder 
voor ouderen, die minder snel 
dorst hebben en vergeten om 
te drinken.

Is dat de reden waarom veel 
ouderen laxeermiddelen 
gebruiken?
Onvoldoende water drinken 
heeft een impact op de vastheid 
van je ontlasting. Bovendien 
eten ouderen ook minder 
doordat ze vaak minder honger 
hebben, wat leidt tot een tragere 
vertering. Dat beschouwen ze als 
constipatie en behandelen ze met 
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laxeermiddelen, die in dat geval 
niet nodig zijn.

En wat met jonge kinderen?
De frequentie van ontlasting 
varieert van het ene kind tot 
het andere, tussen meerdere 
keren per dag tot om de 3 tot 
4 dagen. Rond 23 jaar krijgen 
de kleintjes te maken met 
emotionele en omgevingsfactoren 
die dat ritme door elkaar gooien: 
potjestraining, schoolstart, 
eventuele spanningen tussen 
de ouders, te hoge toiletten … 
Soms verandert dan de vastheid 
van de ontlasting en vertraagt 
de darmtransit maar zijn ze 
daarom nog niet geconstipeerd. 
Industriële melk verhardt de 
ontlasting ook bijvoorbeeld. 

Ik raad ouders aan om niet te 
panikeren als het ritme van hun 
kind verandert. Dat stabiliseert 
wel tegen dat ze 4 jaar worden. 
Praat er dus zeker over met de 
apotheker, die kan informeren en 
adviseren of een ‘zacht’ laxatief 
kan helpen of dat een bezoek aan 
de arts nodig is.

Psychologische factoren 
kunnen dus een invloed 
hebben op de passage?
Absoluut! Stress kan 
verstopping veroorzaken, net 
als omgevingsfactoren. Denk 
aan reizen: je verandert van 
gewoonten (voeding, dagritme, 
de lucht die je inademt …) en dat 
beïnvloedt je stoelgang.

Kunnen bepaalde 
geneesmiddelen ook 
een impact hebben?
Zeker, ik denk aan opioïden en 
afgeleiden op basis van morfine, 
die soms voorgeschreven worden 
als pijnstiller na een operatie. 
Sommige hoestsiropen, anti
allergie medicatie, diuretica 
en bloeddrukverlagers kunnen 
verstopping veroorzaken. Ook 
bepaalde medicatie die moet 
helpen tegen zware misselijkheid 
in de zwangerschap kan leiden tot 
constipatie. Een ijzersupplement 
leidt ook tot verstopping. Dat 
ongewenst effect blijft zolang je 
die medicatie gebruikt.

Wat kan je doen als je last 
hebt van constipatie door 
het gebruik van medicatie?
Als je geconstipeerd bent of een 
andere fysieke verandering voelt 

wanneer je (chronische) medicatie 
gebruikt, is het aangeraden 
om dat te bespreken met je 
apotheker zodat hij of zij kan 
nagaan of het om een ongewenst 
effect van je behandeling gaat. 
Indien dat het geval is, zal hij 
je doorverwijzen naar je arts 
– of die zelf contacteren – voor 
een alternatief.

Van geneesmiddelen 
gesproken … wanneer is 
een laxeermiddel nodig?
Als het trio ‘water, vezels, 
beweging’ geen resultaat geeft na 
2 weken, spreek dan je apotheker 
aan. Op basis van enkele vragen 
over je eetgewoonten, medicatie, 
levensstijl en je symptomen, 
kan hij of zij nagaan of een 
laxeermiddel vereist is en zo ja, 
welk middel.
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Sommige laxativa zijn ‘zachter’ 
en werken na 1 tot 3 dagen. 
Andere hebben een sneller 
effect (12 uur) maar zijn meer 
irriterend. Je apotheker zal je 
uitleggen hoe en wanneer je 
ze moet nemen, zodat je geen 
overdosis neemt wanneer het 
gewenste effect even op zich 
laat wachten.

Je raadt dus geen gebruik 
op eigen initiatief aan? 
Sommigen loven ook de 
vermagerende werking 
van laxativa …
Je apotheker staat voor je klaar 
om je te helpen met een juiste 
oplossing. Hij of zij zal je wijzen 
op alarmsignalen waarvoor 
je een arts moet consulteren. 
Laxeermiddelen worden 
verkocht zonder voorschrift, 
maar zoals ieder geneesmiddel, 
kunnen ze ongewenste effecten 
hebben: hartproblemen, 

verstoring in het opnemen 
van kalium of natrium, 

flatulentie, gasophoping, 
diarree (…).

Als je diabetes hebt, 
is het ook belangrijk 
om te weten dat 
laxativa een invloed 
kunnen hebben op 

je suikerspiegel. Er 
kan ook lichamelijke 

gewenning optreden bij 
laxativa die meer ‘irriterend’ 

werken, wat kan leiden tot 
een luiere darm. Zo beland je 
in een vicieuze cirkel. Dan is 
ontwenning onder medische 
begeleiding noodzakelijk. Ik raad 
absoluut af om laxeermiddelen 
te gebruiken om gewicht te 
verliezen: je riskeert niet alleen 
tekorten en ongewenste effecten, 
maar ook afhankelijkheid.

Gebruik je dan niet beter 
natuurlijke producten op 
basis van planten, om 
gewenning te vermijden?
‘Natuurlijk’ betekent niet 
automatisch ‘goed’. Sommige 
planten zoals senna of duindoorn 
bevatten antraceen afgeleiden, 
die overeenstemmen met de 
irriterende laxativa. Ik denk ook 
aan aloë vera, dat hepatitis kan 
veroorzaken. Gelukkig zijn die 
effecten omkeerbaar, maar het is 
beter om advies te vragen aan je 
apotheker voor je supplementen 
of remedies op basis van planten 
wil gebruiken.

Samengevat dus, bij 
constipatie, spreek je 
apotheker aan?
Ja, laat constipatie je leven 
niet beïnvloeden terwijl je 
apotheker je kan helpen! 
Met nietmedicamenteuze 
oplossingen, advies over 
laxeermiddelen en het gebruik 
ervan, controle op eventuele 
geneesmiddeleninteracties en 
eventuele ongewenste effecten 
van jouw behandeling en een 
tijdige doorverwijzing naar je 
arts indien er alarmsignalen 
opduiken … En meestal kan 
je apotheker je ook gewoon 
geruststellen, want constipatie 
is vaak van voorbijgaande aard. 
Aarzel dus niet om erover 
te praten! 

LEVEN ZONDER CONSTIPATIE
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PCR-test, sneltest  
of zelftest?
PCR-TEST
Deze test detecteert de aanwezigheid van 
genetisch materiaal van het COVID-19 virus. De 
test moet na afname van het staal naar het klinisch 
labo en wordt daar geanalyseerd. Je ontvangt het 
resultaat na enkele uren tot enkele dagen, afhankelijk 
van de drukte in het labo. Een PCRtest wordt 
afgenomen door een zorgverlener die daarvoor 
een opleiding heeft gevolgd.

SNELTEST
Deze test detecteert de aanwezigheid van bepaalde 
viruseiwitten (antigenen). De test geeft na ongeveer 
15 – 30 minuten een resultaat, zonder dat er een 
labo moet worden ingeschakeld. Een sneltest wordt 
afgenomen door een zorgverlener (bv. apotheker, 
arts of verpleegkundige) die daarvoor een opleiding 
heeft gevolgd.

ZELFTEST
Deze test detecteert de aanwezigheid van bepaalde 
viruseiwitten (antigenen). De test geeft na ongeveer 
15 – 30 minuten een resultaat, zonder dat hierbij een 

labo moet worden ingeschakeld. Een zelftest wordt 
afgenomen door de patiënt zelf.

Sneltest

Zelftest

PCR-test
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HOOIKOORTS

De meest betrouwbare test om 
COVID19 op te sporen, blijft de 
PCRtest. Toch zijn er situaties 
waarin goedgekeurde sneltests 
bijna even betrouwbaar zijn, 
namelijk bij personen met 
symp tomen die nog geen 
5 dagen aanwezig zijn. De 
aanwezigheid van symptomen is 
een belangrijke factor. De kans 
op een valsnegatief testresultaat 
stijgt immers bij mensen die 
geen symptomen hebben.

Het verschil tussen een sneltest, 
zelftest en PCRtest? We zetten 
het nog eens op een rijtje op de 
pagina hiernaast! Nog enkele 
weetjes over testen in het kader 
van COVID19? Hier gaan we …

EEN POSITIEF RESULTAAT 
VAN EEN SNELTEST IS BIJNA 
ALTIJD CORRECT.

Ook een feit. 

Goedgekeurde sneltests moeten 
aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Zo moeten ze een 
sensitiviteit hebben van minimum 
90 %, wat wil zeggen dat in 10 op 
de 100 tests een valsnegatief 
resultaat kan verschijnen. Verder 
moeten ze een specificiteit hebben 
van minimum 99 %, of in 1 op de 
100 tests kan er een valspositief 
resultaat verschijnen.

Een positief resultaat bij een 
sneltest bevestigt dus bijna 

altijd een besmetting met 
COVID19: heel betrouwbaar dus! 
Bovenstaande wil ook zeggen 
dat een negatief resultaat bij een 
sneltest is minder betrouwbaar 
is, omdat de foutenmarge 10 keer 
zo groot mag zijn.

OOK ZELFTESTS HEBBEN EEN 
PLAATS IN HET TESTEN OP 
COVID-19.

Ook dat is een feit.

Zelftests worden, in tegenstelling 
tot de PCRtest en de sneltest, 
vooraan in de neus afgenomen, 
zodat het vrij eenvoudig blijft 
om uit te voeren. Daarom mag 
de patiënt de test afnemen bij 
zichzelf, in tegenstelling tot 
de andere tests die door zorg
verleners worden afgenomen. 

Door die techniek zijn zelftests 
het minst betrouwbaar. Ze dienen 
voornamelijk voor mensen die nog 
niet in aanmerking komen voor 
een PCR of sneltest, maar toch 
al willen weten of ze eventueel 
besmet kunnen zijn. Zo bouw je 
extra veiligheid in bijvoorbeeld 
bij een feest of uitstap naar 
vrienden of familie. Leg je een 
positieve zelftest af, dan kom je 
automatisch in aanmerking voor 
een PCR of sneltest en laat je 
uiteraard dat feest of uitstapje 
even achterwege om in isolatie 
te gaan. 

COVID-sneltests  
zijn minder 
betrouwbaar dan 
PCR-tests

Feit!

In de apotheek leggen we 
je uitgebreid uit hoe je 
een zelftest correct 
gebruikt, hoe je je resultaat 
moet interpreteren en 
wat je vervolgens moet 
doen. Bovendien waken 
we over de kwaliteit van 
de zelftests die worden 
verkocht. Dat verhoogt 
de betrouwbaarheid van 
een zelftest.

    Feit  
of fabel?
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D it jaar zou de ramadan plaatsvinden 
van 2 april tot 1 mei. Tijdens het 
vasten is het niet eenvoudig om 

medicatie op het juiste moment in te nemen 
door je veranderde dagritme. Je apotheker 
kan je daarbij helpen …

Doe je mee aan de ramadan? Dan kan je 
moeite hebben om je geneesmiddelen op het 
juiste tijdstip in te nemen, bv. als je gewend 
bent om die bij de maaltijden in te nemen. 
Bovendien kan je lichaam anders reageren op 
je medicatie, omdat je dagritme is veranderd. 
Je apotheker kan je geneesmiddelen 
aanpassen aan het vasten en je, in overleg 
met je huisarts, medicatie geven die langer 
werkt zodat je ze maar 1 keer per dag moet 
nemen. Het kan ook nodig zijn om de dosis 
aan te passen, omdat een geneesmiddel soms 

sterker werkt als het niet bij het 
eten wordt ingenomen.

HEB JE DIABETES?

Als je diabetes (suikerziekte) 
hebt en vast, loop je het 
risico dat je bloedsuiker 
ontregeld raakt. Dat komt 
omdat je tijdens de  
ramadan een ander 
levensritme hebt. Je eet op 
andere momenten en je krijgt 
andere hoeveelheden calorieën en 
kool hydraten binnen. Je bent misschien 
ook minder actief dan anders. Daardoor kan je 
gezondheids problemen krijgen:

•  Als je overdag niets eet en drinkt, loop je 
sneller risico op een lage bloed suikerspiegel 
(hypoglycemie). Dat kan gevaarlijk zijn.

•  Als je na een dag vasten opeens veel eet, 
riskeer je een te hoge bloedsuikerspiegel 
(hyperglycemie).

Heb je gezondheidsproblemen omwille van je 
diabetes (vaak hypoglycemie of schade aan 

ogen, nieren of hart)? Dan overweeg je 
beter om niet mee te doen aan de 
ramadan, omdat het risico op ernstige 
gezondheidsproblemen te groot is. 
Je hoeft van je religie ook niet mee 
te vasten in dat geval.

Heb je geen gezondheidsproblemen, 
dan kan je wel mee vasten, maar besteed 

toch extra aandacht aan een evenwichtige 
voeding en drink voldoende. Controleer ook 
regelmatig je bloedsuikergehalte. En vraag 
gerust raad aan je apotheker. 

Geneesmiddelen    
tijdens de ramadan

Op apotheek.be vind je een korte video met daarin de belangrijkste 
aandachtspunten over medicatie tijdens de ramadan. Het is opgenomen in het 
Arabisch en ondertiteld in het Nederlands.
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Geneesmiddelen    
tijdens de ramadan

aan pijnstillers 
Verslaafd  

Pijn, het doet wat met een mens. Soms kan pijn zo overweldigend 
zijn, dat je nauwelijks kan functioneren. Als we iemand zien  

die pijn heeft of zelf pijn ervaren, willen we die zo snel mogelijk 
verlichten. Pijnstillers kunnen dan soelaas bieden.  

Een ‘pilletje’ is snel genomen, maar is dat altijd zonder gevaar?

PIJNSTILLERS
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Hoewel pijnstillers ongetwijfeld een 
belangrijke plaats hebben in zorg, houden 
ze toch ook behoorlijke risico’s in. Kijk 
maar naar de opioïdencrisis in de Verenigde 
Staten, waar elk jaar ontzettend veel 
mensen overlijden wegens misbruik van die 
krachtige opioïde pijnstillers. Het resultaat 
van jarenlang wanbeleid in de zorg, met 
catastrofale gevolgen.

ZIJN ALLE PIJNSTILLERS GEVAARLIJK?

Eerst en vooral moeten we even herhalen 
dat het risico op ongewenste effecten bij 
het gebruik van geneesmiddelen vergroot 
wanneer ze niet correct worden gebruikt. 
Dat geldt dus ook voor pijnstillers. Daarom 
bieden je arts en apotheker altijd advies over 
hoe je je geneesmiddelen moet gebruiken. 
Dat advies baseren zij op jouw specifieke 
gezondheidsgegevens (zie ook het artikeltje 
over zorgdata, p.6) zoals gewicht, leeftijd, 
nierfunctie, verslavingshistoriek … Het is 
dus niet omdat een pijnstiller voor de ene 
patiënt goed is, dat dit automatisch ook voor 
andere patiënten het geval is.

SOORTEN PIJNSTILLERS

Pijnstillers kunnen opgedeeld worden in 
verschillende klassen. Als eerste heb je de 
niet-verdovende geneesmiddelen op basis 
van paracetamol, ibuprofen en aspirine. 
Een deel van die pijnstillers kan je zonder 
voorschrift vragen bij je apotheker. Al zijn er 
zeker bepaalde risico’s verbonden aan het 

gebruik van die geneesmiddelen, is de kans 
op verslaving minimaal. Het blijft ook hier 
belangrijk om steeds goed te luisteren naar 
het advies van de huisarts of apotheker en bij 
twijfel contact met een van beide op te nemen.  

Een tweede grote klasse vormen de 
verdovende pijnstillers. Daar maken die 
opioïden een groot deel van uit; het gaat 
om geneesmiddelen op basis van tramadol, 
fentanyl en oxycodon. De werking van die 
pijnstillers is veel krachtiger, maar daarom 
houden die geneesmiddelen ook grote risico’s 
in. Zo is er bij langdurig gebruik een grote 
kans op verslaving. Dat is ook een van de vele 
redenen waarom je die pijnstillers niet zonder 
voorschrift in de apotheek kan verkrijgen.

Pijnstillers kunnen ook 
pijn veroorzaken

Van verdovende pijnstillers kan je geconstipeerd raken. Je apotheker kan je daarbij 
helpen. Zie ook het interview op p. 20 met apotheker Arnaud Lambert.

Wat zijn opioïden?
Dit zijn zeer sterke pijnstillers, die  nauw verwant 
zijn aan morfine.  Ze onderdrukken een pijnsignaal 
in je hersenen, waardoor ze vooral worden ingezet 
bij zeer hevige pijnen.
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Vermijd verslaving
We durven al eens vergeten dat pijnstillers 
geneesmiddelen zijn die pijn stillen, dus 
verminderen, en niet pijn wegnemen. Het doel 
is vooral om de pijn onder controle te krijgen. 
Mensen die verdovende pijnstillers nemen om 
volledig pijnvrij te zijn, lopen een groter risico 
op verslaving.

WANNEER BEN JE VERSLAAFD?

De kans op verslaving stijgt als je lange tijd 
(bv. vier weken) opioïde pijnstillers gebruikt. 
Als je steeds meer van de pijnstiller moet 
innemen om hetzelfde pijnstillende effect 
te voelen, dan spreken we van lichamelijke 
afhankelijkheid of gewenning. Na verloop van 
tijd kan het zelfs zijn dat de pijn terugkeert, 
ook als je een sterke pijnstiller gebruikt. 

Wanneer er ook schadelijk gedrag bij komt, 
kan je vrij zeker zijn dat er sprake is van 
verslaving. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer 
iemand er alles aan doet om voorschriften 
voor sterke pijnstillers te bemachtigen, zonder 
stil te staan bij de gevolgen. De drang naar die 
pijnstillers wordt dus problematisch groot.

Als pijnstillers juist gebruikt worden, is  
de kans op verslaving of afhanke-
lijkheid het kleinst:

→  Vraag voldoende uitleg. Je arts en 
apotheker informeren je over de 
pijnstiller die wordt voorgeschreven. 
Aarzel niet om bijkomende vragen te 
stellen, zodat je weet wat je moet nemen 
en waar je aandacht voor moet hebben.

→  Vraag meteen een einddatum van de 
behandeling. Het gevaar op verslaving 
schuilt immers in langdurig gebruik. 
Als je arts je niet meteen een concrete 
datum kan geven, ga dan regelmatig 
op controle om je behandeling te 
bespreken. Zo ben je zeker dat je de 
pijnstiller niet langer dan nodig inneemt.

→  Neem verdovende pijnstillers nooit 
op eigen initiatief. Pijn is verschillend 
in iedere situatie, daarom consulteer 
je best een arts die kan onder zoeken 
welke behandeling de beste oplossing 
kan bieden.

PIJNSTILLERS

Niet te combineren!
Pijnstillers combineer je best niet met 
 alcohol. De versterkte werking van de 
twee middelen samen kan nogal wat 
 schade veroorzaken, aan jezelf 
en je omgeving.

Sommige hoestsiropen tegen een  
droge prikkelhoest vergroten het  
risico op ongewenste effecten als je 
ze samen neemt met pijnstillers. Je 
huisapotheker houdt een overzicht  
van je geneesmiddelengebruik bij en  
waakt erover dat je geen risicovolle 
combinaties gebruikt.
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Wanneer iemand verslaafd is aan 
verdovende pijnstillers, is het niet eenvoudig 
om de medicatie af te bouwen. De kans op 
ontwenningsverschijnselen, die lijken op het 
doormaken van een zware griep, is groot. 
Professionele hulp is dan ook cruciaal. De 
huisapotheker en huisarts zijn de eerste 
professionele zorgverleners die de nodige 
hulp kunnen bieden. Aan de hand van een 
afbouwschema helpen zij om het gebruik 
van de pijnstillers geleidelijk aan af te 
bouwen en ontwenningsverschijnselen 
onder controle te houden. Zij zorgen ook 
voor hulpmiddelen om de afbouw van de 
pijnstilling te vergemakkelijken.

De eerste poging is niet altijd een succes, 
maar het is belangrijk om niet op te geven. 
De arts en apotheker kunnen mee bekijken 
waar het is misgelopen en helpen om de 
draad opnieuw op te pikken. De kans op 
slagen vergroot als er voldoende steun 
wordt geboden door naaste omgeving en 
eventueel ook een psycholoog. Onderschat 
nooit de waarde van een goed gesprek bij 
mensen die lijden aan pijn. 

 
Hulp bij verslaving

Breng restjes medicatie terug  
naar de apotheker wanneer  
de pijnbehandeling is afgelopen.

HELP

HELP

Mensen die hulp zoeken of 
vragen hebben over verdovende 
pijnstillers en de risico’s, 
kunnen ook (anoniem) terecht 
bij de Druglijn:  
www.druglijn.be – 078/15.10.20 
(van maandag tot vrijdag  
tussen 10 en 20 uur).
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TEST JE KENNIS

→ Een brandwonde moet je altijd meteen afkoelen met zeer 
koud water of ijsblokken.   JUIST/FOUT

→ Je moet zo snel mogelijk kleding rond de brandwonde 
verwijderen.   JUIST/FOUT

→ Het is niet nodig om een beroep te doen op speciale 
expertise bij oppervlakkige brandwonden.  JUIST/FOUT

→ Een diepe brandwonde is minder pijnlijk dan een 
oppervlakkige brandwonde.  JUIST/FOUT

→ Bij diepe of grote verbranding, moet je niets aanbrengen 
op de wonde en geen medicatie geven tot de hulpdiensten 
gearriveerd zijn.   JUIST/FOUT

Weet jij hoe je moet reageren  
bij een brandwonde? 

DOE DE TEST!

De juiste antwoorden vind je op de volgende pagina!

BRANDWONDEN
TEST je kennis 
T huis of elders, een brandwond 

kan je snel oplopen, en op 
verschillende manieren: door 

hitte, elektriciteit, straling, een bijtend 
product …

De diepte van een brandwond, maar 
ook de grootte en plaats bepalen 
de ernst ervan. Afhankelijk van 
hoe diep ze is, spreken we van een 
eerstegraads, tweedegraads of 
derdegraads wonde, of simpelweg 
van een oppervlakkige of diepe 
brandwonde.

Voor een optimaal herstel is het 
essentieel om zo snel mogelijk te 
handelen en de brandwonde af te 
koelen, maar niet het slachtoffer … 
Opgelet dus voor onderkoeling, in het 
bijzonder bij kinderen en ouderen!

Verschillende factoren kunnen je 
helpen bepalen of je de brandwonde 
zelf thuis kan verzorgen of je een arts 
moet raadplegen of onmiddellijk naar 
spoed moet gaan. Ken jij ze?

Op zoek naar meer info?
Raadpleeg de websites 
brandwonden.be  
en antigifcentrum.be  
(bij chemische verbranding).
Aarzel ook niet om  
raad te vragen aan 
je apotheker.
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→ Een brandwonde moet je altijd meteen afkoelen met zeer 
koud water of ijsblokken.

FOUT  Je mag zeker geen ijs gebruiken! Koel de brandwonde 
af onder stromend lauw water (ongeveer 20°C) gedurende 
20 minuten (of tot 60 minuten bij chemische verbranding).

→ Je moet zo snel mogelijk kleding rond de brandwonde 
verwijderen. 

JUIST  Als het slachtoffer de kleding niet kan uittrekken, doe 
beschermende handschoenen aan en knip de kledij rondom de 
brandwonde weg. Als de stof op de huid plakt of gesmolten is 
op de huid, laat ze dan zitten en spoel ze af met lauw water.

→ Het is niet nodig om een beroep te doen op speciale 
expertise bij oppervlakkige brandwonden.

FOUT  Voor bepaalde oppervlakkige brandwonden heb je 
speciale expertise nodig voor de behandeling, met name als 
het gaat om een grote wonde (bijvoorbeeld over een volledige 
arm of been); verbranding in het gezicht, op handen, voeten, 
geslachtsorganen of rond de anus, of bij verbranding door 
chemische producten.

→ Een diepe brandwonde is minder pijnlijk dan een 
oppervlakkige brandwonde.

JUIST  Bij een diepe brandwonde zijn de zenuwen aangetast en 
voelt de wonde minder pijnlijk aan.

→ Bij diepe of grote verbranding, moet je niets aanbrengen 
op de wonde en geen medicatie geven tot de hulpdiensten 
gearriveerd zijn.

JUIST  Breng niets aan op de wond zodat de hulpverleners  
snel een juiste diagnose kunnen stellen. Geef ook geen 
pijnstiller, want de mate van pijn laat toe om de ernst van de 
wonde in te schatten. 

DIT ZIJN DE CORRECTE ANTWOORDEN

Wat is je resultaat
 De brandwonde is 
klein en oppervlakkig: breng 
zalf aan en eventueel een 
nietklevend steriel verband. 
Je apotheker kan jou advies 
geven over de juiste producten 
en handelingen.

 De brandwonde is 
groter dan de helft van de hand 
van het slachtoffer, of dan een 
muntstuk van €2 bij een jong 
kind of oudere: raadpleeg 
een arts.

 De brandwonde is 
ernstig: bel 112 voor de hulp  
diensten en transport van 
het slachtoffer.

Twijfel je over de ernst  
van de wonde?  
Raadpleeg je arts 
of apotheker.

Eerste hulp bij brandwonden
Eerst (lauw) water,  
de rest komt later!



33

Wat is je resultaat

VRAAG VAN DE LEZER

  Mijn grootmoeder moet dagelijks behoorlijk wat 
medicatie nemen, op verschillende momenten doorheen 
de dag. Ze zou het gemakkelijker vinden om al haar 
geneesmiddelen ‘s ochtends in één keer in te nemen.  
Moet je je geneesmiddelen op een vast tijdstip innemen  
of mag je daarvan afwijken?

Anouk V. uit Oudergem

D at varieert. Bij het ene geneesmiddel is het van cruciaal belang, 
bij het andere maakt het niets uit. Wij stelden een lijstje op van 
enkele veelgebruikte geneesmiddelen en hun innamemoment:

OCHTEND

 Cortisone neem je best 
’s ochtends. Dan is de productie 
die je lichaam zelf aanmaakt, 
het grootst en geven de tabletten 
de minste bijwerkingen.

 Diuretica of vocht-
afdrijvers die o.a. helpen bij 
hoge bloeddruk, hebben vaak 
als bijwerking dat je er frequent 
van moet plassen. Als je ze 
laat inneemt, riskeer je een 
verstoorde nachtrust.

 Protonpomp-
remmers  
(bv. pantoprazol) 
neem je best voor 
de maaltijd. ‘s 
Morgens als je er 
één moet nemen, 
‘s morgens en  
’s avonds als je er 
twee moet nemen.

AVOND

 Door simvastatine ’s 
avonds te nemen, verlaagt je 
cholesterolwaarde meer.

 De meeste antihyper-
tensiva (bloed drukverlagers), 
behalve bètablokkers, verlagen 
je gemiddelde bloeddruk meer 
als je ze ’s avonds neemt.

 Calciumsupplementen 
neem je steeds bij de maaltijd en 
’s avonds in, omdat de botafbraak 
’s nachts het grootst is.

 Medicatie tegen reuma 
’s avonds nemen gaat de 
gevreesde ochtendstijfheid 
tegen.

 Veel astmapatiënten 
hebben ‘s nachts last van 
kort ademigheid. Neem 
astma medicatie ’s avonds 
om dat tegen te gaan.

Moet je je medicatie 
  altijd op hetzelfde  
tijdstip innemen?  

JE APOTHEKER HELPT JE

Je apotheker vermeldt het 
innamemoment op het doosje. 
Ben je het overzicht kwijt? 
Weet dan dat je huisapotheker 
je kan helpen met een 
medicatieschema waarop staat 
wanneer je welk geneesmiddel 
moet nemen. 

Neem je medicatie altijd 
rond hetzelfde tijdstip. Dat 
geeft je ook een houvast.
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Kruiswoord
RAADSEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Horizontaal 
1. Deficit – Mineraal dat aanwezig 
is in iedere cel van het lichaam; 
onmisbaar voor de werking van 
spieren en zenuwen en voor het 
behoud van de stevigheid van botten. 
2. Luiaards. 3. Kleine verdikkingen 
van de opperhuid – Roept spanning op. 
4. Drietal – Stad in Sumer. 5. Oogenten 
– Uitgeput – Ovaal voorwerp.  

6. Zeer sterke pijnstillers. 7. Zonnegod 
– Huidsmeersel – Akkoord – Heilige. 
8. Bepaald lidwoord – Vrucht 
met verhouten vruchtwand. 
9. Pruritus – Zitmeubel – Ziekelijke 
neiging. 10. De eigendommen 
van een overledene rechtens 
verkrijgen – Huis – Nomen Nescio. 
11. Erbium – Populier – Plat maken. 

12. Door roeiers aangedreven schip 
– Lofdicht – Silicium. 13. Muzieknoot 
– Harmonieuze samenwerking 
– Muzieknoot. 14. Rubidium – 
Kledingstuk – Muzieknoot – Energie 
– Landbouwwerktuig. 15. Defect – 
Internetprotocol – Thans. 16. Zilver – 
Slaat elektriciteit op – Wondkramp.

Verticaal
1. Het pad waarlangs iets een bepaalde 
plek bereikt – Kindertijd. 2. Beweegt 
zuurstofarm bloed – Lichaamsslagader. 
3. Zilverwit alkalimetaal dat de 
bloed doorstroming in het lichaam 
bevordert – Slechte zaak  Fout. 
4. Vent. 5. Jeff Bezos. 6. Modieus. 
7. Met onscherpe beeldvorming – 
Computer. 8. Tussen re en fa – Frans 
eiland – Ergens. 9. Mousserende wijn 
uit Piëmont – Een placebo is een …pil 
– Slotwoord. 10. Optimistisch – Eerste 
toon van de toonladder. 11. Dwaas 
– Griekse letter – Schoeisel. 12. Ego – 
Nederigheid  Buiten de lijnen van het 
speelveld. 13. Muzieknoot – Loofboom 
– Bewijs. 14. Forte – Ante noctem – 
Bijdetijds. 15. Melkklier – Loofboom 
– Schaal van het Internationaal 
Atoomenergieagentschap om over de 
ernst van een kernongeval of incident 
in een nucleaire installatie naar het 
publiek te kunnen communiceren. 
16. …sverschijnselen treden op 
omdat er afhankelijkheid van een 
geneesmiddel is ontstaan.



    apotheek  be

De website met alle informatie 
over de zorg en dienstverlening 
van je apotheker

Je vindt er: 

-  de dichtstbijzijnde  
apotheken in je buurt

-  de apotheek van  
wacht

-  informatie over  
geneesmiddelen en  
gezondheidsproducten

-  tips over gezondheid

… en nog veel meer!



Lees verder op apotheek.be

De volgende editie van ‘welkom bij je huisapotheker!’ 
ligt in juni 2022 in jouw apotheek.

Dit tijdschrift wordt je  
aangeboden door:


