
Intakeformulier eerste GDV-verstrekking 
Formulier geldt voor Zilveren Kruis (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen), FBTO, Interpolis en De Friesland 

Gegevens verzekerde 

Naam   : 

Geboortedatum : 

BSN   : 

Intakeformulier 

1. Maakt verzekerde gebruik van Thuiszorg én neemt de Thuiszorg de medicatieverstrekking over? 

□ Ja → GDV voor de duur van Thuiszorg is akkoord. Ga naar 5.  

□ Nee → Ga naar 2.  

 

2. Is de Beheer Eigen Medicatie (BEM) vragenlijst  of een vergelijkbare vragenlijst afgenomen?   

□ Ja → Ga naar 3.  

□ Nee → alsnog een BEM of vergelijkbare vragenlijst afnemen. 

 

3. Heeft verzekerde een ordeningsprobleem met medicatie?   

□ Ja → Ga naar 4. 

□ Nee → Geen vergoeding GDV - Apotheek kan op verzoek van de Thuiszorg een 

toedienlijst  verstrekken. 

 

4. Is het zelfmanagement van de verzekerde te ondersteunen door andere maatregelen1 dan een GDV? 

□ Ja → Dan eerst andere maatregel(en) inzetten voor de duur van ten minste 6 weken.   

□ Nee → Een GDV kan worden ingezet. Motivering waarom zelfmanagement niet mogelijk 

is opnemen in het patiëntendossier. Ga naar 5. 

 

5. De volgende stappen worden in samenspraak met de arts en verzekerde door de apotheker gezet. 

• Aandacht voor en het mogelijk omzetten van medicatie die niet in de GDV past. 

• Inzet conform de KNMP richtlijn GDV (december 2022) 

 

6. De GDV verstrekking start op (datum): 

 

De evaluatie heeft plaatsgevonden op (datum):  

 

Alle stappen uit de KNMP richtlijn GDV en dit protocol zijn doorlopen. 

  

Akkoord huisarts: naam, handtekening (tenzij via ondertekend recept al geborgd) 

 

 

 

 

Akkoord verzekerde: naam, handtekening 

 

  

 

 

Akkoord apotheker: naam, handtekening        

 

 

 



  

1 Maatregelen ter ondersteuning bij zelfmanagement bij vraag 4: 

• Innameschema maken met patiënt. 

• Medicatie opschonen en gebruik medicatie evalueren op basis uitkomst en richtlijn 

i.o.v. arts(en)  

• Combinatieproduct(en) inzetten om aantal geneesmiddelen te reduceren. 

• Remindertechnieken aanleren. 

• App installeren met signaalfunctie. 

• Een mantelzorger een weekdoos laten uitvullen. 

• Combinatie van bovenstaande maatregelen. 

 

 

(Dit document bewaren bij het eerste GDV recept.) 


