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Ik ga ermee akkoord / Ik ga er niet mee
akkoord (doorhalen wat niet van
toepassing is) dat mijn huisarts of andere
specialisten die zich met mijn gezondheid
bezighouden, indien nodig worden
gecontacteerd om aanvullende informatie
over mijn gezondheid te verkrijgen.
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__________________________
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Ik ga ermee akkoord / niet akkoord dat
mijn huisarts en andere specialisten die
betrokken zijn bij mijn behandeling op de
hoogte worden gesteld van mijn deelname
aan deze studie.

Voornaam: _______________________

Ik wil graag / Ik wil niet geïnformeerd worden

Datum
: ____________________________
over de
algemene onderzoeksresultaten
van de studie.

Handtekening van de deelnemer:

Naam: ______________________________________________
Voornaam:
Datum:

Ik wil graag / Ik wil niet geïnformeerd
worden over de algemene
onderzoeksresultaten van de studie.

Naam: __________________________
Voornaam: _______________________
Datum : ____________________________
Handtekening van de deelnemer:

______________________________________

____________________________________________

Handtekening van de deelnemer:

Toestemming voor het anoniem
Contactgegevens
delen van gegevens
GGG
apotheek
Om het project goed te kunnen

Parkinson

opvolgen is het belangrijk om een
aantal gegevens te verzamelen. Deze
gegevens zal men nooit kunnen
koppelen aan jouw persoon/identiteit.
Op die manier kan het project
Datum afspraak:
...../...../.....
wetenschappelijk
worden
opgevolgd
en kan het effect van de acties gemeten
en bewezen worden.
De zorgverleners delen gegevens enkel
als dat nodig is en voldoen hierbij aan
de correcte regels om je privacy te
beschermen.
Je kan op elk moment je goedkeuring
intrekken.

Meer info?
Wens je meer info hierover*, dan
kan je de meer uitgebreide tekst
van de geïnformeerde toestemming
terugvinden op:
www.jouwlokalehuisapotheker.be/ggg/
*De niet-digitale patiënt kan steeds een afgedrukt
exemplaar bekomen bij zijn huisapotheker

V.U.: De Westvlaamse Apothekersvereniging, Apr. Inge Huysentruyt,
Kwadestraat 153 bus 1, 8800 Roeselare

V.U.: De Westvlaamse Apothekersvereniging, Apr. Inge Huysentruyt,
Kwadestraat 153 bus 1, 8800 Roeselare

GGG
Parkinson
Datum afspraak: ...../...../.....

Wat is een GGG?
Bij een GGG
of Gesprek Goed
Gebruik Geneesmiddelen ga je samen
met je apotheker in gesprek over de
geneesmiddelen die je inneemt.

Doel
GGG Parkinson
Tijdens dit gesprek zal de focus
voornamelijk liggen op de mogelijke
problemen die je ervaart met je

Tijdens dit gesprek zal je apotheker je
meer informatie geven over je
aandoening. Daarna gaan jullie samen
in gesprek rond je geneesmiddelengebruik om eventuele moeilijkheden
in je huidige therapie op te sporen en
aan te pakken om zo tot een
aangepaste en duidelijke therapie te
komen.

medicatie. Door samen in dialoog te
gaan hierover, kunnen deze ontdekt
worden.

1. Maak een afspraak voor het GGG

gesprek.
2. Vul op voorhand een vragenlijst in.
3. Kom op de afgesproken dag naar de

apotheek

met

de

ingevulde

vragenlijst en andere zaken, zoals bv.
medicatieschema, pillendoosje,...
4. De apotheker zal samen met je de

Je apotheker zoekt samen met je
naar een mogelijke oplossing en,
waar nodig, zal hij contact opnemen
met je huisarts zodat hij/zij samen

Op geregelde tijdstippen zal je
apotheker je hier terug over
aanspreken om zo je therapie mee op
te volgen en aan te passen waar
nodig.

Verloop
GGG Parkinson

met jou je huidige therapie kan
aanpassen.

vragenlijst overlopen.
5. De

apotheker

zal

je

nog

wat

bijkomende vragen stellen.
6. De apotheker zal samen met je

nagaan

waar

de

therapie

geoptimaliseerd kan worden.
7. Hierbij zal hij je alles zeer duidelijk

uitleggen en je de nodige extra
informatie meegeven indien dit nodig
zou zijn.

