
Hoe zou u uw samenwerking met de volgende partners omschrijven?
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Wat is het gevoel dat het woord 
“multidisciplinariteit” bij u oproept?
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Telefonische 
communicatie

Op welk soort samenwerking doet u een beroep?

regelmatig                         occasioneel                              onbestaande                  te ontwikkelen

Wat is uw mening over het delegeren van taken die 
gewoonlijk door de huisarts worden verricht aan een andere 
gezondheidszorgbeoefenaar?
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aan een andere 
beroepsgroep?
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28% haalbaar

8% nutteloos

56% gevaarlijk

9% nutteloos

79% gevaarlijk

Hoe denkt u over het opstarten door 
de apotheker van terugbetaalde 

behandelingen zonder voorschrift?
t 2% nuttig

(totaal deelnemers: 473)

Wat is het gevoel dat 
praktijkassistentie bij u oproept?
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12% Onvermijdelijk
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8% nutteloos

7% gevaarlijk

15% onverschillig
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18% nutteloos

63% gevaarlijk

Hoe denkt u over het hernieuwen door de 
apotheker van terugbetaalde behandelingen 

zonder voorschrift?
t

8% nuttig

Welke taken zou u delegeren aan een praktijkassistent die onder uw bevoegdheid werkt?

s

Biometrie (bloeddruk, 
hartslag, gewicht, 

lengte

s

Beperkte diagnostiek 
(otalgie, cystitis,rood 

oog, rhinitis)

s

Technische 
onderzoeken (EKG, 

spirometrie

s

Preventie: controle 
vaccinatieschema

s

Preventie: opsporing 
colorectale kanker en 

borstkanker

s

Preventie: 
dieetadviezen, roken, 

fysieke activiteit

s

Injectie van 
vaccins

s

Aanpassing 
insulineschema

s

Aanpassen 
dossage chronische 
geneesmiddellen

s

Voorschrijven 
geneesmiddelen die 

voorschriftplichtig zijn

Ja                      Neen
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Delegatie onder toezicht op afstand 
maar onmiddellijk beschikbaar 

(arts op afstand maar oproepbaar in 
videoconferentie)

altijd-voor             bepaalde taken              taken-nooit

s

Delegatie onder direct 
toezicht (arts fysiek aanwezig 

en nabij)

s

Delegatie onder toezicht 
op afstand en a posteriori 

(referentiearts bereikbaar op 
bepaalde momenten van de week)

s

Volledige autonomie over de 
medische acte met volledige 

verantwoordelijkheid voor 
gevolgen

Hoe ziet u de uitvoering van 
deze taken?

Wat is uw mening over het toedienen van 
vaccins door de apotheker?
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