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De apotheker 
Als volwaardige zorgverstrekker neemt de apotheker een centrale plaats in binnen 

ons gezondheidsstelsel. Hij is steeds bereikbaar zonder afspraak en is bijgevolg de 

gezondheidsspecialist die het meest beschikbaar is en het dichtst bij de bevolking staat. 

Hij wordt dikwijls als eerste geraadpleegd, hij luistert, geeft raad, doet aan preventie en, 

indien nodig, verwijst hij de patiënten naar andere zorgverstrekkers door. Dankzij een 

doeltreffende wachtdienst waarborgt hij een continue toegang tot de geneesmiddelen en 

dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. 

Als geneesmiddelenspecialist bij uitstek staat hij garant voor het goede gebruik 

ervan. Hij zorgt ervoor dat de patiënt de behandeling goed begrijpt en vermijdt tegelijk 

de risico’s verbonden aan eventuele contra-indicaties of geneesmiddeleninteracties. 

Zijn geïndividualiseerde begeleiding van de patiënt draagt bij tot de therapietrouw 

en effi ciëntere behandelingen. Voor bepaalde groepen chronische patiënten 

(astmapatiënten) biedt hij zelfs Begeleidingsgesprekken Nieuwe Medicatie aan. Op 

vraag van de arts kan hij ook magistrale bereidingen vervaardigen die inspelen op de 

specifi eke noden van een individuele patiënt. 

Hij staat garant voor de veiligheid van zijn patiënten en is verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van alle gezondheidsproducten die hij afl evert. Hij controleert regelmatig hun 

bewaaromstandigheden en fi nanciert een systeem – uniek in Europa – van opsporing en 

intrekking van loten die niet aan alle kwaliteitsvereisten voldoen. 

Verder wordt de afl evering van namaak- of niet-conforme geneesmiddelen onmogelijk 

gemaakt door een feilloos alarmsysteem. Naast zijn taak als zorgverstrekker heeft hij, 

door zijn lokale verankering en regelmatige contacten met alle bevolkingscategorieën, 

ook een belangrijke sociale rol waardoor hij een aanzienlijk vertrouwen geniet bij het 

grote publiek.



Facts & � gures

Toegankelijkheid
Elke dag stapt 1 op de 20 Belgen een apotheek binnen om een geneesmiddel − al dan niet 

op voorschrift − of een ander gezondheidsproduct te halen en/of om vrijblijvend advies 

te vragen over zijn gezondheid. De heel laagdrempelige eerstelijnszorg in de apotheek is 

voor iedereen toegankelijk.

Bereikbaarheid
België heeft een van de meest dichte apotheeknetwerken van Europa, ook al neemt het 

aantal apotheken sinds 2000 geleidelijk af. Eind 2013 telde ons land 4.985 apotheken voor 

een bevolking van 11 miljoen inwoners, ofwel 1 per 2.200. Dit garandeert een heel goede 

bereikbaarheid: er is altijd een apotheek open in uw buurt. 

Veiligheid
Een verkeerd gebruik van geneesmiddelen houdt gezondheidsrisico’s in. De Belgische 

wetgeving beschermt de patiënt door de afl evering van geneesmiddelen uitsluitend toe te 

vertrouwen aan apotheken. De deskundigheid van de apotheker is de beste garantie voor 

de patiëntveiligheid. De apotheker houdt van elke patiënt de medicatiehistoriek bij. Mits 

toestemming van de patiënt, kan de medicatiehistoriek ook geraadpleegd worden in iedere 

apotheek waar de patiënt zich aandient. Zo kunnen apothekers optimaal waken over een 

veilig medicatiegebruik.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van de geneesmiddelen te garanderen, kunnen de Belgische apothekers 

rekenen op de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek die alle beschikbare geneesmiddelen 

systematisch analyseert. De apothekers fi nancieren dit unieke systeem van extra 

kwaliteitscontroles zelf.
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Volume
In 2013 leverden de Belgische apotheken 310 miljoen gezondheidsproducten af, ruim 

62.300 per apotheek, voor een gezamenlijk bedrag van € 5,4 miljard. De producten 

die zonder voorschrift kunnen worden afgeleverd, maken iets meer dan de helft van 

het aantal uit, maar amper een derde van de uitgaven. Naast deze kant-en-klare 

verpakkingen leveren de apothekers ook eigen magistrale bereidingen af. 

Vorig jaar werden ongeveer 5,3 miljoen van deze geneesmiddelen-op-maat bereid.

Uitgaven
Jaarlijks worden er in de apotheek gemiddeld 28 gezondheidsproducten per inwoner 

afgeleverd, voor een gemiddeld bedrag van € 490. Meer dan 80% daarvan is bestemd 

voor geneesmiddelen. De ‘terugbetaalde’ geneesmiddelen vertegenwoordigen € 280. 

Bijna 85% hiervan wordt door de verplichte ziekteverzekering (RIZIV) terugbetaald. 

De apotheker past de derdebetalersregeling toe en staat in voor de prefi nanciering. 

Zo hoeft de patiënt enkel het remgeld te betalen en niet te wachten op de terugbetaling.  

Ziekteverzekering
In 2011 bedroeg het totale budget voor de ziekteverzekering in ons land € 25 miljard. 

Slechts 16,4% van dit bedrag werd besteed aan geneesmiddelen, waarvan 66% in de 

apotheken en 34% in de ziekenhuizen. 

Facts & � gures



Vergoeding
De geneesmiddelen op voorschrift maken zo’n 68% van de gemiddelde omzet uit en 

zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de apotheek. Sinds 2010 is de 

vergoeding van de apotheker − voor het afl everen van terugbetaalde geneesmiddelen − 

fundamenteel gewijzigd. De apotheker wordt sindsdien vergoed voor het verlenen 

van farmaceutische zorg. De vergoeding hangt nu grotendeels af van een vast 

afl everingshonorarium en niet meer van de prijs van de geneesmiddelen.

Apothekers
Bij het RIZIV zijn een 12.000-tal apothekers geregistreerd. De openbare apotheken 

stellen 9.200 apothekers tewerk, onder wie ruim 70% vrouwen. De vervrouwelijking 

neemt nog toe. 

Toekomst
Meer mensen gebruiken meer geneesmiddelen. De Belgische bevolking blijft 

aangroeien. Bovendien stijgt de levensverwachting, onder meer dankzij een betere 

behandeling en opvolging − en preventie − van chronische gezondheidsproblemen. 

Ongeveer de helft van het geneesmiddelenbudget (openbare apotheken) is bestemd 

voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Die maken bijna 20% van de bevolking uit 

en hun aandeel zal de komende decennia nog toenemen. De vergrijzing is een 

belangrijke uitdaging voor de apotheker.
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Algemene Pharmaceutische Bond 
De APB is de nationale federatie van zelfstandige offi cina-apothekers. Meer dan 

4 publieke Belgische apotheken op 5 zijn hierbij aangesloten en worden er door hun 

lokale beroepsvereniging vertegenwoordigd. Naast de verdediging en de promotie van 

het beroep bij alle stakeholders van de gezondheidssector, biedt de APB aan zijn leden 

een brede waaier van diensten en middelen die hen ondersteunen in de dagelijkse 

uitoefening van hun beroep. Parallel ontwikkelt de APB talrijke researchactiviteiten 

en prospectieve studies voor het ontwikkelen van nieuwe diensten in de apotheek 

die een positieve bijdrage leveren tot de volksgezondheid. De APB kan rekenen op een 

honderdtal medewerkers die allen éénzelfde doel voor ogen hebben: de meerwaarde 

van de zelfstandige offi cina-apotheker ten dienste van de gezondheid van zijn patiënten 

ontwikkelen, valoriseren en ondersteunen. 
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