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… zal vooral herinnerd worden als het jaar voor 
de Corona-pandemie, een verkiezingsjaar zonder 
nieuwe regering. Het jaar van de stabilisering en 
indexering van de economische marge waardoor 
de vergoeding van apothekers na tien jaar stilstand 
en de pijnlijke achteruitgang van 2017 een groeipad 
ingeslagen is. Het jaar waarin het VOS-honorarium 
verdween en een vergoeding voor de nachtwacht 
verscheen.  
Het woord “huisapotheker” staat nu in de Dikke  
Van Dale en vervelt van een nieuwe functie tot  
een vaste waarde in de eerstelijnsgezondheidszorg. 
Het was ook het laatste jaar waarin elektronisch 
voorschrijven nog vrijblijvend was.

Ondanks de regering van lopende zaken,  
is er dus toch heel wat gebeurd op beleidsvlak. 
De liberalisering van medische hulpmiddelen was 
misschien eerder symbolisch qua economische 
impact, maar toch een symptoom van  
de voortschrijdende concurrentie. De hervorming 
van de deontologische code onder druk van 
de Belgische Mededingingsautoriteit was er een 
ander. Het valt niet langer te ontkennen dat  
de bescherming van het vrije beroep apotheker 
verzwakt en dat we ons moeten aanpassen aan 
de veranderende omstandigheden. Daarom 
was het goed dat Apotheek 3.0 evolueerde 
van een strategische reflectie naar effectieve 
projecten met concrete resultaten, waarvan 
de raamstickers als meest zichtbare.

2019 was ook het honderdste en laatste jaar 
 van Het Farmaceutisch Tijdschrift voor België.  
Een eeuw lang het wetenschappelijke uithangbord 
voor ons beroep. Het fusioneerde samen met  
Het Apothekersblad tot de vernieuwde Korte 

Berichten, met korte, relevante, leesbare en 
praktijkgerichte items. Tegelijk nam ook de 
digitale activiteit toe op de websites en de sociale 
media van MyAPB en Apotheek.be. De bocht 
van papieren communicatie naar omnichannel 
profilering van ons beroep is nu definitief ingezet. 
Sneller, altijd bij de hand en meer to the point. 
En zoveel mogelijk geïntegreerd met je lokale 
apotheeksoftware: PhiL en FarmaFlux zijn 
onmisbare instrumenten aan de balie geworden.

Het tweede decennium van de eenentwintigste 
eeuw was er eentje waarin farmaceutische zorg 
concreet werd en het vergoedingssysteem voor 
apothekers grondig vernieuwd werd. De tien jaar 
waarin eGezondheid de regel werd: MyCareNet 
in 2012, het Gedeeld Farmaceutisch Dossier 
vanaf 2014, het elektronisch voorschrift in 
2017. Een stabiele internetconnectie is nu even 
onmisbaar in de dagelijkse apotheekpraktijk 
als de computer zelf. Het ging met horten en 
stoten, met ergerlijke kinderziekten en storende 
onderbrekingen. Niettemin is het ondenkbaar 
geworden zonder eHealth te werken. 

De focus op chronisch zieken, interdisciplinaire 
samenwerking en integratie van zorg was sterk 
vorig jaar. Tot een microscopisch probleem de 
wereld inpalmde. In het volgende jaarverslag 
zullen acute zorg en crisismanagement 
ongetwijfeld de belangrijkste plaats innemen. 
Het “nieuwe normaal” dat we nu voorspellen 
zullen we dan kunnen beschrijven.

Apr. Lieven Zwaenepoel, Voorzitter APB

Een beroep in volle evolutie heeft nood aan 
beroepsverenigingen die nog méér evolueren.  
De APB-organisatie is reeds geruime tijd 
doordrongen van een nieuwe operationele 
dynamiek. Een dynamiek waarbij álle collega’s 
zich betrokken voelen en de uitdaging aangaan 
om de evoluerende vragen van elk van de 
4.200 zelfstandige apotheken en 17 lokale 
apothekersverenigingen zo kwalitatief en zo 
efficiënt mogelijk te beantwoorden. Intern 
gaven we deze beweging de naam ‘APB 20XX’. 
De ‘XX’ staat voor het feit dat we geen deadline 
zetten op een mindset die continu gefocust is op 
zichzelf heruitvinden, durven falen en opnieuw 
beginnen, huidige diensten in vraag stellen en 
nieuwe ontwikkelen, en durven nadenken over 
onze operationele organisatie. Daarom kunnen 
APB-collega’s hun ideeën laten bloeien in een ad 
hoc opgerichte incubatiecel. Daarom hebben we 
ook nieuwe competenties aangetrokken. Daarom 
werken we ook meer en meer projectmatig met 
medewerkers die vanuit verschillende afdelingen 
werken naar een concreet resultaat. Daarom 
betrekken we ook competenties van externe 
partners en andere beroepsverenigingen. 

De evolutie van onze bedrijfscultuur naar  
een fluïde organisatie met ruime delegatie van 
verantwoordelijkheden en inzetten op vertrouwen 
tussen management en personeel, heeft 
geleid tot een mooie bekroning. Als allereerste 
beroepsorganisatie in België heeft APB het label 
‘Great Place to Work’ binnengehaald. 
De kunst zal er nu in bestaan om deze jaar na jaar 
te blijven verdienen.

In de volgende bladzijden tonen we u op 
transparante wijze wat onze organisatie heeft 
ondernomen om dag na dag de zelfstandige 
apotheken en de lokale beroepsverenigingen te 
ondersteunen. Veel kennis en expertise wordt 
continu ontwikkeld en bijgeschaafd om  
de evolutie van het beroep in een positieve richting 
te begeleiden. Veel interne en externe kennis wordt 
heden trouwens verwerkt in het visiedocument 
‘Vision 2025’ dat eind 2020 wordt gepubliceerd.  
Dat document blikt met veel vertrouwen naar  
de rol die de officina-apotheker in 2025 en later zal 
blijven spelen in onze gezondheidszorg.

Ik schreef het al: de ‘XX’ staat voor een mindset 
die zich continu tot de toekomst richt. Dat zal onze 
operationele organisatie zeker blijven doen.  
Alvast bedankt aan alle APB-collega’s! 

Apr. Luc Adriaenssens, Algemeen directeur APB
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2019…

CONTINU evolueren 
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APB – MISSIE
Het stimuleren, ontwikkelen en promoten van de 
meerwaarde van de OFFICINA-APOTHEKER waarbij 
de GEZONDHEID en de belangen van de PATIËNT 
centraal staan, om bij te dragen tot een betere 
VOLKSGEZONDHEID. Het waarborgen en verder 
ontwikkelen van de vrije beroepsuitoefening in  
de OFFICINA-APOTHEEK.

APB – VISIE 
 
APB wil:

•  De officina-apotheker POSITIONEREN 
als ONONTBEERLIJKE zorgverstrekker & 
expert in de gezondheidszorg;

•  Zijn rol VERSTERKEN als vooraanstaande 
belangenorganisatie van officina-
apothekers en als bevoorrechte en 
geloofwaardige gesprekspartner voor de 
andere actoren in de sector;

•  In naam van al zijn leden en medewerkers,  
en met respect voor ieder van hen, met  
een heldere en een EENSLUIDENDE 
boodschap naar buiten treden;

•  Een dynamische BEDRIJFSCULTUUR 
nastreven door zich te omringen met een 
ploeg medewerkers die elkaar aanvullen 
en die uitblinken in expertise en in 
doeltreffendheid;

•  Performante, vernieuwende en aan de 
dagelijkse officina-praktijk aangepaste 
DIENSTEN en WERKINSTRUMENTEN 
ontwikkelen en aanbieden;

•  Zijn doelstellingen op een proactieve, 
creatieve en effectieve manier bereiken, 
ondersteund door een EFFICIËNTE 
COMMUNICATIE op alle niveaus.
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Op 26 mei 2019 trokken de kiezers naar de 
stembus. Al in het najaar van 2018 had APB 
een memorandum aan de politici opgesteld 
dat wees op de positieve en ambitieuze 
maatschappelijke bijdrage van de apothekers 
en hun betrokkenheid bij een doeltreffender 
aanpak van de gezondheidszorg. Redenen genoeg 
om een concrete inzet te vragen voor onze 
sector in de komende legislatuur. Vooraleer de 
verkiezingsprogramma’s werden opgesteld, gingen 
de leden van het Bestuurscomité op bezoek bij de 
verschillende politieke partijen en hun studiecentra 
om de visie van APB voor  
de ontwikkeling van het beroep te verdedigen  
en te promoten. 

Die pre-electorale ontmoetingen boden de kans 
om aandacht te vragen voor de prioriteiten van 
onze sector, namelijk de apotheek als exclusief 
toegangskanaal tot geneesmiddelen, de partiële 
begrotingsdoelstelling (of aparte budgetlijn),  
de uitbreiding van de bevoegdheden van  
de officina-apothekers en de multidisciplinaire 
uitwisseling van gezondheidsgegevens. Het is  
van groot belang dat de apothekers in het 
toekomstig beleid mee zorgverstrekkers voor 

de patiënt worden, aangezien hun functie stevig 
verankerd zit in een multidisciplinaire context.  
Het memorandum dat aan de politici werd 
voorgelegd, herinnerde onder andere aan de 
belangrijke bijdrage die de officina-apothekers 
leveren bij de doorverwijzing van patiënten,  
maar ook op het vlak van preventie. 

Hoewel het uiteraard onmogelijk is om  
de werkelijke impact van dit proactieve lobbywerk 
te meten – zeker ook door het ontbreken van 
een regering met volle bevoegdheden – kunnen 
we vaststellen dat de apothekers (weliswaar 
in verschillende mate) aanwezig waren in 
alle gepubliceerde programma’s en dat 
verschillende politieke partijen achter een aantal 
bekommernissen uit het memorandum van APB 
staan, zoals de online dienstverlening,  
het behoud van het monopolie van de apotheek 
voor geneesmiddelen, de grotere klemtoon op 
preventie en het belang van de interdisciplinaire 
samenwerking... Die partijen namen die thema’s 
zelfs op in hun programma – het bewijs dat onze 
rol als zorgverlener steeds meer wordt erkend in 
de politieke wereld.
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MEMORANDUM & CONTACTEN VOORAFGAAND 
AAN DE VERKIEZINGEN: sensibilisering voor 
de uitdagingen in onze sector

EEN JAAR VAN LOPENDE ZAKEN…
2019 moest de afsluiter worden van een legislatuur die twee jaar eerder werd gekenmerkt door een 
historisch feit: de ondertekening van een ambitieus meerjarenkader dat uitvoerig was onderhandeld 
met het kabinet van Maggie De Block.

De politieke complexiteit van ons land heeft daar echter anders over beslist. Doordat we niet gedurende 
de volle 365 dagen een regering met volle bevoegdheden hadden, raakten enkele belangrijke dossiers 
immers vertraagd of geblokkeerd, ook al was het voorbereidende werk vlot verlopen. De wet op de 
spreiding van de apotheken is daar maar één voorbeeld van. 

Ondanks die bijzondere context is APB erin geslaagd op verschillende vlakken een aanzienlijke 
vooruitgang te boeken voor ons beroep, mede dankzij de constructieve werkrelaties met  
de verschillende betrokken administraties. We zetten hier de belangrijkste doorbraken op een rijtje,  
die vaak tijdens de laatste weken van het jaar werden bereikt. Maar eerst blikken we nog even terug op 
het politieke sensibiliseringswerk in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 26 mei.
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Het hele jaar 2019 heeft APB inhoudelijk werk 
verricht om de overheid en alle politieke fracties 
ervan te overtuigen dat er dringend een aantal 
pragmatische oplossingen nodig waren om  
de negatieve impact van de onbeschikbaarheden 
zoveel mogelijk te beperken. Dat werk heeft in  
het najaar uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen.

Begin december stemde de Commissie 
Gezondheid van de Kamer over een nieuw 
wetsvoorstel voor strengere verplichtingen voor 
bedrijven en groothandelaars-verdelers op het vlak 
van de melding van onbeschikbaarheden en de 
leveringstermijnen*. Bij die stemming keurde een 
ruime meerderheid een amendement goed waarop 
APB op het laatste moment had aangedrongen. 
Tegelijk breidde APB zijn contacten uit om te 
overleggen met alle vertegenwoordigers van  
de artsensyndicaten om hun steun te verwerven. 

Dat amendement maakt het voor de apotheker 
wettelijk mogelijk om een geneesmiddel dat bij 
het FAGG als onbeschikbaar vermeld staat, te 
substitueren door een ander middel met dezelfde 
(combinatie van) actieve stof(fen), op voorwaarde 
dat de richtlijnen met betrekking tot Switch/No 
switch worden nageleefd en de voorschrijver geen 
therapeutisch bezwaar aantekent. De praktische 
modaliteiten van die substitutie moeten worden 
bepaald in een uitvoeringsbesluit. Deze stap 
vooruit in de wetgeving betekent dus nog geen 
echte doorbraak, maar heeft toch al geleid tot 
een opening bij het artsensyndicaat dat het meest 
terughoudend staat tegenover een werkwijze 
die onontbeerlijk is geworden door het alsmaar 
toenemend aantal onbeschikbaarheden.

*  Wetsvoorstel van Kathleen Depoorter tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, met betrekking tot  
de geneesmiddelentekorten, goedgekeurd op 19 december 2019 in de plenaire sessie van de Kamer.

Op 1 januari 2019 trad een 
nieuw mechanisme in werking.  
Voor het eerst in de 
geschiedenis werd de 
economische marge van  
de apothekers gestabiliseerd en 
geïndexeerd. Een mijlpaal voor 
onze sector! 

Om het belang van dat 
mechanisme te verduidelijken, 
flitsen we even terug naar 
2010. In dat jaar werd het 
huidige vergoedingssysteem 
ingevoerd: een mix van 
honoraria en een economische 
marge die 20% van de totale 
vergoeding vertegenwoordigde. 
De honoraria werden elk jaar 
geïndexeerd, de marge niet.

Erger nog. Door  
de continue prijsdalingen van 
geneesmiddelen werd het 
bedrag van de economische 
marge systematisch uitgehold. 
Tussen 2011 en 2017 daalde 
dat bedrag met ruim € 15 
miljoen! En als alles bij het oude 
gebleven was, zou het bij de 
start van 2019 nog € 5,8 miljoen 
minder geweest zijn… Zonder 

het huidige vergoedingssysteem, 
dat voor het grootste deel 
afhangt van de honoraria, zou 
het inkomen van de apotheker 
natuurlijk nog veel erger zijn 
aangetast.

Om onze sector financiële 
stabiliteit te garanderen, 
moest er ook komaf gemaakt 
worden met de erosie van de 
economische marge. In 2018 
werkten de federale ministers 
Maggie De Block (Sociale Zaken) 
en Kris Peeters (Economie),  
in overleg met APB, een 
duurzame oplossing uit.  
Die berust op 2 fundamenten: 

•  Stabilisering. In 2019 is  
het bedrag van de 
economische marge 
gestabiliseerd op het niveau 
van 2017. Daardoor werd de 
erosie van de twee voorgaande 
jaren (€ 5,8 miljoen) in één 
klap goedgemaakt. Bovendien 
wordt het margeverlies door 
de toekomstige prijsdalingen 
structureel gecompenseerd 
door de jaarlijkse stabilisering. 
Apothekers lopen wel nog 

steeds een belangrijk risico  
op waardeverlies op voorraad  
bij prijsdalingen.

•  Indexering. Sinds 2019  
wordt het bedrag van  
de economische marge elk 
jaar geïndexeerd (als de 
overheid ze toepast). In 2019 
bedroeg de indexering 1,45%. 
Iedere indexering is definitief 
verworven. Als het bedrag  
van de economische marge in 
2020 opnieuw gestabiliseerd 
wordt op het niveau van 2017, 
dan zal het verhoogd worden 
met de indexering van 2019  
én met die van 2020. 

Dankzij het dubbele 
mechanisme van stabilisering en 
indexering kan het bedrag van 
de economische marge voortaan 
dus meegroeien met de index, 
net zoals dat met de honoraria 
het geval is. Het totale budget 
voor de economische marge 
bedroeg in 2019 nagenoeg  
€ 110 miljoen.
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ONBESCHIKBAARHEID  
VAN GENEESMIDDELEN: 
naar een pragmatisch 
substitutierecht

EEN MIJLPAAL VOOR   
de economische marge

En de honoraria?
Het afleveringshonorarium bleef in 2019 onveranderd. Het bedrag dat erbij kwam door de indexering, 
de zogenaamde indexmassa, werd aangewend om de functie van huisapotheker correct te vergoeden. 
Het VOS-honorarium werd in 2019 afgevoerd, maar het budget ging niet verloren. Het grootste deel 
ervan wordt gebruikt om de functie van huisapotheker te vergoeden. Het resterende budget dient om  het 
beschikbaarheidshonorarium te financieren. Alle andere honoraria (wachthonorarium, honoraria voor 
magistrale bereidingen, honorarium voor GGG, …) werden in 2019 geïndexeerd met 1,45%.
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Na een maandenlange 
impasse door de politieke 
omstandigheden raakte  
de hervorming van  
de wachtdiensten in  
de apotheken in het najaar 
eindelijk afgerond.  
Sinds 1 november 2019 
ontvangen de Belgische 
apothekers een 
beschikbaarheidshonorarium 
voor wachtdiensten ‘s nachts. 
Die hervorming betekent  
een grote stap vooruit voor  
onze beroepsgroep, omdat 
hierdoor een deel van het budget 
voor het VOS-honorarium 
(dat afhing van andere 
zorgverstrekkers) verschuift 
naar een budget dat afhangt  

van de sector zelf  
(de wachtdiensten). Het jaarlijks 
budget voor wachtdiensten 
is dus de facto verhoogd. 
Bovendien zal dit nieuwe 
beschikbaarheidshonorarium – 
dat losstaat van de prijs  
en de hoeveelheid van  
de afgeleverde geneesmiddelen 
en ook van het voorschrijfgedrag 
– geïndexeerd kunnen worden. 

Tegelijk verbetert hierdoor,  
zoals afgesproken in  
het meerjarenkader,  
de financiële toegankelijkheid 
tot geneesmiddelen op 
voorschrift, doordat er  
geen enkele bijkomende kost 
meer mag worden aangerekend 
aan patiënten die zich tijdens  

de wachtdienst aanbieden 
met een voorschrift voor 
geneesmiddelen voor humaan 
gebruik. Zonder voorschrift 
daarentegen wordt de toeslag 
voor de wachtdienst bepaald 
door de apotheker,  die  
het bedrag duidelijk kenbaar 
moet maken. Deze win-
winaanpak, die tot stand is 
gekomen na veel discussies, 
bevestigt heel duidelijk dat 
deze essentiële dienst aan de 
bevolking – die onlosmakelijk 
verbonden is met een 
evenwichtig netwerk van 
apotheken, waarin nabijheid 
een fundamenteel criterium is 
– eindelijk kan rekenen op meer 
erkenning van de overheid. 

Poster A3 print Moon_ok.indd   1 08/01/19   11:23
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BESCHIKBAARHEIDSHONORARIUM: 
betere erkenning van de wachtdienst

MORATORIUM OP  
DAG D-3 MET VIJF 
JAAR VERLENGD 
“Het moratorium, in samenhang met  
de andere spreidingscriteria, zorgt 
ervoor dat de officina’s over voldoende 
inkomsten beschikken om aan hun publieke 
dienstverleningsopdrachten te voldoen.  
Het stelt hen in staat om te investeren in  
de kwaliteit van de door hen verstrekte zorg. 
(...) Indien het aantal apotheken weer stijgt, 
kan de lagere omzet van de apotheken  
de hoge mate van kwaliteit in het gedrang 
brengen. Gezien zij een taak van publieke 
dienstverlening uitvoeren, in het belang van 
de volksgezondheid, dient kwaliteitsverlies 
vermeden te worden.”*

* Koninklijk besluit van 5 december 2019 tot wijziging van 
artikel 1bis van het koninklijk besluit van 25 september 
1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie 
van voor het publiek opengestelde apotheken.

Het moratorium op de vestiging van nieuwe apotheken zou verstrijken op 8 december 2019.  
In de moeilijke context van lopende zaken en dankzij vruchtbare contacten met  
de bevoegde overheid, is APB er op het laatste moment in geslaagd om bij hoogdringendheid 
een koninklijk besluit te laten publiceren in het Belgisch Staatsblad over een verlenging 
van deze levensbelangrijke bepaling voor de sector tot 8 december 2024.
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DE APOTHEKER 
VERANKERD IN DE 
EERSTELIJNSZORG
Op het vlak van beroepsontwikkeling  
zal in heel 2019 de nadruk gelegd 
worden op het versterken van  
de rol en de plaats van de apotheker 
in de eerstelijnszorg, met een 
bijzondere aandacht voor intra- en 
interdisciplinaire samenwerking. 
In dit jaar van verkiezingen en 
regeringsvorming moest ook van  
de gelegenheid gebruik gemaakt 
worden om het belang van vaccinatie  
in de apotheek in de verf te zetten.

“Zonder interprofessionele samenwerking kan onze meerwaarde in vraag  
worden gesteld en zal het moeilijk zijn om een vergoeding te rechtvaardigen voor 
het louter verdelen van medicatie. De apotheker zal het verstrekken van medicatie 
moeten koppelen aan een aantal diensten, waarvan sommige zullen berusten op 
een multidisciplinaire aanpak.” 

Fragment uit het interview met apr. Luc Besançon 
(Apothekersblad juni 2019). 

PHARMCARE: 
“Together Everyone 
Achieves More“

“Als navorming over een nieuw geneesmiddel gaat, is het best de apotheker  
die uitleg geeft. Maar apothekers zouden ook tijd moeten hebben om bij 
complexe casussen klinisch advies te geven aan artsen. Als het bijvoorbeeld 
over interacties gaat, verwachten we dat de apotheker daar competenter voor  
is dan de arts.” 

Fragment uit het interview met prof. Paul Van Royen  
(Apothekersblad juni 2019).

Het symposium sloot af in schoonheid met  
de uitreiking van de CWOA Prijs 2019 voor  
een ‘innovatief apotheekproject farmaceutische 
zorg’ aan Apotheek Square Levie uit Schaarbeek. 
Het apotheekteam ontwikkelde een eenvoudige  
en praktische communicatietool ‘PICTO 
PHARMA’ op basis van een reeks bestaande 
pictogrammen van de Internationale Apothekers-

federatie (FIP) om te kunnen communiceren en 
farmaceutische zorg aan te bieden aan hun talrijke 
allochtone patiënten. De tool werd geëvalueerd 
in 11 Brusselse apotheken en door twee andere 
organisaties op het terrein – de vzw Cultures 
& Santé en een buurthuis uit Schaarbeek – die 
contact hebben met de doelgroep. De tool wordt in 
2020 aan alle officina-apothekers aangeboden.

Op zaterdag 5 oktober 2019 zette de 5de 
editie van het Belgian Pharmaceutical Care 
Symposium, georganiseerd door het Centrum 
Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers 
(CWOA) van APB en de Belgische universiteiten en 
navormingsinstituten, het toenemende belang van 
teamwork en interdisciplinaire samenwerking 
met artsen in de kijker. De rol van de apotheker 
evolueert, er is steeds meer aandacht voor 
interprofessionele samenwerking, patiëntveiligheid 

en rationeel geneesmiddelengebruik. PharmCare  
was een forum voor al die initiatieven. 

De keuze van de twee hoofdsprekers, collega-
apotheker Luc Besançon (consultant en voormalig 
FIP-voorzitter) en huisarts Paul Van Royen 
(professor UAntwerpen), zetten het centrale thema 
extra in de verf. Zij lichtten hun rijke ervaring met 
initiatieven rond interprofessionele samenwerking 
maar wat graag toe tijdens het symposium.
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Om de apothekers, die sinds 
enkele jaren te maken krijgen 
met diepgaande veranderingen 
in hun beroep, zo goed 
mogelijk te ondersteunen, 
lanceerden APB, VAN, AUP en 
de lokale beroepsverenigingen 
Apotheek 3.0. Dat initiatief 
mocht in maart 2019 al een 
eerste kaarsje uitblazen. Om 
dit belangrijke project snel de 
eerste concrete resultaten te 
laten realiseren en te vermijden 
dat het zijn elan zou verliezen, 
werd een keuze gemaakt uit de 
negen werkgroepen die in 2018 
actief waren. Mede dankzij de 
actieve steun van verschillende 
diensten van APB kregen de vijf 
thema’s die als meest prioritair 
werden beschouwd een stevige 
impuls. Voor vier ervan konden 
vorig jaar al resultaten worden 
voorgelegd (de werkgroep 
“thuislevering” stelde de start 
van een eerste proefproject uit 
tot begin 2020). 

Samenwerken om  
sterker te staan
Met de steun van APB 
en een aantal lokale 
beroepsverenigingen 
ontwikkelde de werkgroep 
“Network Collaboration 
Models” een Praktische gids 
voor samenwerking. Die 
wil verschillende mogelijke 
samenwerkingsmodellen 
voor de apotheek bespreken 

en apothekers juridische 
informatie, praktische tips, 
voorbeelden, getuigenissen, 
referentiewebsites en nuttige 
adressen bieden. De gids 
wordt hoofdstuk per hoofdstuk 
gepubliceerd op MyAPB in een 
Toolbox “Samenwerking”, 
aangevuld met artikels, tips, 
concrete cases en andere 
documenten in verband met 
samenwerking. Het eerste 
hoofdstuk van die evoluerende 
handleiding verscheen in 
december en handelt over de 
fusie van apotheken.

Zich verenigen om de beste 
voorwaarden te krijgen 
Na een enquête die bevestigde 
dat de apothekers sterk 
geïnteresseerd zijn in dergelijke 
initiatieven, kon de werkgroep 
“Groepsaankopen” in de loop 
van het jaar mooie kortingen 
onderhandelen voor de leden 
van APB bij de aankoop van 
kantoormateriaal, medisch 
materiaal (bloeddrukmeter en 
personenweegschaal), schorten 
en papieren en katoenen zakken.

Toekomstige nieuwe diensten uitproberen
In overleg met het CWOA werden in het voorjaar 
drie mogelijke nieuwe diensten gekozen 
om snel proefprojecten te kunnen opzetten, 
waaraan ideaal gezien tien apotheken per lokale 
beroepsvereniging zouden deelnemen. Uiteindelijk 
werd de lancering van de projecten voor een 
(pre- en /of post-) zwangerschapsconsultatie en 
een volledige cardiovasculaire check-up in de 
apotheek uitgesteld, maar het project check-up 
van het medicijnkastje (in de apotheek of thuis) 
kon in april wel van start gaan. Al snel stelden 
meer dan 130 apotheken zich vrijwillig kandidaat 
om hun patiënten de kans te bieden samen met 
hen alle geneesmiddelen in hun medicijnkastje 
te overlopen en hen daarbij tips te geven om die 
voorraad goed te beheren. Het project leverde niet 
de verwachte resultaten op, maar de problemen 
die de apotheken in het proefproject ondervonden 
om patiënten te rekruteren, leverden wel stof tot 
nadenken over de omkadering en begeleiding van 
dergelijke proefprojecten.

Werken aan het imago van  
de zelfstandige apotheker 
De campagnes met raamstickers van  
de werkgroep “Image Building” plaatsten  

de troeven en de meerwaarde van de zelfstandige 
apothekers letterlijk in de etalage. In de tweede 
helft van het jaar liepen achtereenvolgens  
drie campagnes, die tegelijk gebruik maakten van 
communicatiemateriaal (raam- en vloerstickers, 
wobblers, …) en informatiemateriaal (protocol, 
checklist, folder, …) om de apothekers te 
ondersteunen bij hun zorgverstrekking:  
“Zon en reizen” in juli-augustus, “Griepvaccin”  
in september-oktober en “(Graag) zwanger”  
in november-december. De eerste campagne  
“Zon en reizen” was als test meteen een schot 
in de roos, met meer dan 500 deelnemende 
apotheken.
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APOTHEEK 3.0  
in een hogere versnelling

Zeldzame ziekten: uitbreiding van 
het therapeutisch arsenaal
Om de toegang tot zorg en ook het comfort van patiënten met zeldzame aandoeningen te verbeteren, 
voorzag het meerjarenkader van maart 2017 de terugbetaling en het gebruik door de apothekers van 
een aantal erkende weesgrondstoffen. Dat omvangrijke, maar weinig zichtbare werk wordt voortgezet 
in overleg met de betrokken diensten van het RIZIV en het FAGG. In het najaar van 2019 werd de 
terugbetaling opengesteld of uitgebreid voor een aantal magistrale bereidingen voor onder meer de 
behandeling van de Tetralogie van Fallot of het syndroom van Fanconi.

Terwijl die nieuwe therapeutische opties voor patiënten met zeldzame ziekten financieel toegankelijk 
worden dankzij de wijzigingen op het vlak van de terugbetaling, moet natuurlijk ook de kwaliteit 
gegarandeerd zijn. Daarom zijn magistrale “weesbereidingen” voortaan opgenomen in de analysecycli 
van het Kwaliteitsprogramma bereidingen (zie ook p. 22).
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Op 1 oktober 2019 bestond  
de functie van huisapotheker  
al twee jaar.

Dat houdt tegenwoordig  
meer in dan louter de vaste 
officina-apotheker zijn 
voor de begeleiding bij en  
de opvolging van het genees-
middelengebruik van  
chronische patiënten*.

Iedere apotheker is een 
huisapotheker voor zijn ‘vaste’ 
patiënten. Hij kent ze, houdt 
bij welke geneesmiddelen 
ze gebruiken, adviseert hen 
over zelfzorg bij onschuldige 
gezondheidsklachten… 
Voor zijn patiënten – veelal 
buurtbewoners – is  
de huisapotheker een 
belangrijke vertrouwenspersoon 
die laagdrempelige toegang  
tot professioneel zorgadvies 
biedt. Hij is altijd dichtbij,  
altijd… in de buurt. 

Die nieuwe kijk op de  
huis apotheker - met  
het buurtconcept -  
stond in 2019 centraal  

in de nationale imagocampagne, 
die in samenwerking met 
communicatiebureau Ogilvy  
net iets anders werd aangepakt 
dan voorgaande jaren.  
Aan de hand van verschillende 
thema’s, belicht de imago-
campagne de troeven van  
de huisapotheker voor diverse 
doelgroepen, en wordt  
het verhaal op verschillende 
momenten in het jaar vanuit 
andere invalshoeken opgebouwd. 

Concreet: de campagne neemt 
je mee in een dorp of stadswijk, 
waarin buurtbewoners met 
verschillende achtergronden 
samenleven. Te midden van  
die buurt vind je steevast  
de huisapotheker. Verschillende 
buurtbewoners komen aan bod, 
elk met hun eigen (zorg)noden. 

In oktober 2019 waren dat Eric, 
de vijftigplusser die medicatie 
gebruikt om zijn bloeddruk 
en cholesterol onder controle 
te houden, en de zwangere 
Sandrine. Twee personas die 
de doelgroepen van patiënten 
belichamen die zich maar beter 

laten vaccineren tegen griep.

In november maakten we dan 
kennis met Marie en Justine,  
die symbool staan voor 
vrouwelijke apotheekbezoekers 
met een zwangerschapswens, 
die zwanger zijn of borstvoeding 
geven. Voor deze vrouwen is  
het belangrijk om hun apotheker 
daarover te informeren, zodat 
zijn zorg en begeleiding daarop 
afgestemd kan worden.

Voor al die doelgroepen kan 
de apotheker een belangrijke 
vertrouwenspartner voor  
een goede gezondheid 
betekenen; met betrouwbaar 
advies, persoonlijke begeleiding 
en laagdrempelige toegang  
tot zorg.

*Omschrijving in de verklarende nota bij de 37ste wijzigingsclausule bij de overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen

Mon Pharmacien,
Ma Référence!

www.pharmacie.be 
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WELKOM BIJ  
je huisapotheker!

KERNCIJFERS

n Dienstverlening
Bijna alle Belgische apotheken (94,1%) boden in 2019 aan  
hun chronische patiënten de diensten van de huisapotheker aan.

861.000 chronische patiënten in België werden begeleid door  
een huisapotheker.

n Interesse
De vier video’s van Eric, Sandrine, Marie en Justine werden samen 
1.025.119 keer bekeken.

• De griepcampagne: 719.898 views
• De zwangerschapscampagne: 305.221 views

n Engagement
In totaal klikten 10.502 kijkers door naar meer informatie over  
de boodschap van de twee campagnes.

• De griepcampagne: 7.010 clicks
• De zwangerschapscampagne: 3.492 clicks

n Visibiliteit
De campagne bereikte in 2019 via 3 sociale media kanalen  
(Facebook, Instagram & YouTube) in totaal 2.507.954 mensen.  
Dat wil zeggen dat meer dan 2,5 miljoen mensen de video’s van  
de campagne te zien kregen via die kanalen.

• De griepcampagne: 1.603.442 personen
• De zwangerschapscampagne: 904.512 personen

De animatiefilms waren ook te zien op meer dan 2.200 
apotheekschermen. Gedrukte affiches met de respectieve 
campagnebeelden werden verdeeld aan alle apotheken via  
het Apothekersblad.
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https://www.youtube.com/watch?v=joz288783og
https://www.youtube.com/watch?v=F1Wwu3GFx-Y
https://www.youtube.com/watch?v=q0EbaJtifx0
https://www.youtube.com/watch?v=9lyF4B_QxR8


Als analytisch laboratorium dat wordt 
beheerd en gefinancierd door de apothekers 
en dat erkend is door de bevoegde overheid, 
heeft de Dienst Geneesmiddelenonderzoek 
(DGO) onder meer de taak om de kwaliteit 
van de geneesmiddelen die in België op  
de markt worden gebracht, te 
hercontroleren.

Gedurende bijna twintig jaar werden 
de specialiteiten die moesten worden 
geanalyseerd, gekozen op basis van een 
databank beheerd door APB. Daarbij gold 
de tijd die was verstreken sinds de vorige 
analyse als belangrijkste selectiecriterium. 
In 2018 werd een nieuw systeem opgestart, 
dat sinds vorig jaar volledig operationeel 
is. Voortaan worden de specialiteiten met 
het hoogste risiconiveau geïdentificeerd op 
basis van een algoritme dat is ontwikkeld 
door de DGO in samenwerking met 
andere departementen van APB. Elk 
geneesmiddel krijgt nu een “risicoscore” 
op basis van informatie (toedieningswijze, 
bewaartemperatuur, verkoopcijfers, enz.) 
die wordt gegenereerd door meerdere 
databases van APB met elkaar te kruisen. 
Aangevuld met andere inlichtingen 
(klachten en suggesties van de apothekers, 
historieken van intrekkingen, …) maakt 
die risicoscore het mogelijk om te bepalen 
welke specialiteiten moeten worden getest. 
En op die manier kan de veiligheid van de 
producten die in de Belgische apotheken 
worden verstrekt, nog beter worden 
gegarandeerd.
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Vaccinatie in de officina HERCONTROLE VAN 
GENEESMIDDELEN: 
het systeem wordt nog beter

Uittreksel van het gemeenschappelijk advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van 
België en de Académie royale de Médecine de Belgique over de uitbreiding van de vergunning 
voor de vaccinatie tegen griep door de apothekers: 

“De academies zijn van oordeel dat het feit dat apothekers de toelating krijgen om autonoom te 
vaccineren een vlotte en snelle toepassing van de programma’s inzake griepvaccinatie zou toelaten en 
het aantal vaccinaties tegen griep over het algemeen zou verhogen.” KWALITEIT ALS  

RODE DRAAD
Een doeltreffende ondersteuning van 
de apothekers bij de uitoefening van 
hun beroep vereist de ontwikkeling van 
performante diensten en tools die niet 
alleen aangepast zijn aan de dagelijkse 
apotheekpraktijk, maar ook aan de evolutie 
van het regelgevend kader. Een constante 
aandacht voor kwaliteit was in 2019 ook  
de rode draad van een belangrijke visienota.

In België ligt de vaccinale dekkingsgraad tegen 
griep veraf van de doelstellingen die onder meer 
door de WHO worden vooropgesteld. Een van  
de pistes om dit probleem voor de volksgezondheid 
op te lossen, is vaccinatie in de apotheek,  
die al in verscheidene landen werd ingevoerd 
en waarbij wordt gebruik gemaakt van de grote 
toegankelijkheid van de apothekers om de 
doelgroepen te bereiken. 

Prof. Megerlin, onafhankelijk Bondsraadslid van 
APB, volgde die internationale evolutie van dichtbij 
op om er de nodige lessen uit te trekken en het 
debat te spijzen voor een eventuele invoering in  
ons land. In zijn verslag “Vaccination antigrippale  
par le pharmacien d’officine. Expériences 
internationales: quels retours?” bevestigde hij  
reeds in 2018 de relevantie van de strategie voor  
de bevolking, de volksgezondheid en de betalers. 

In september 2019 baseerden de Koninklijke 
Academie voor Geneeskunde van België en de 
Académie royale de Médecine de Belgique zich 
op dat rapport om een gemeenschappelijk advies 
uit te brengen ten voordele van vaccinatie in 
de apotheek. “Er bestaan voldoende bewijzen en 
wetenschappelijke studies in andere landen om 
te stellen dat vaccinatie tegen griep door officina-
apothekers een meerwaarde voor de volksgezondheid 
betekent” verklaarden zij. Of hoe het werk van prof. 
Megerlin een bepalend element in het debat was, 
ook in 2019.
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De apotheker moet kunnen aantonen dat de 
bereidingen die hij aflevert, kwaliteitsvol zijn,  
en dat de kwaliteit regelmatig opgevolgd wordt. 
Het is onbegonnen werk om die kwaliteitscontrole 
als individuele apotheker zelf te organiseren, 
vandaar de noodzaak om een systeem van 
gedeelde zelfcontrole te hebben, dat door  
de sector zelf wordt beheerd;  
het Kwaliteitsprogramma bereidingen.

Een dergelijk systeem leidt tot een verbetering  
van de kwaliteit van magistrale bereidingen,  
en meer veiligheid voor de patiënt. Op basis van  
de analyses die uitgevoerd worden door de DGO in 
samenwerking met het CWOA, worden frequente 
problemen met een bereiding (-protocol) en 
algemene aandachtspunten opgespoord. Dat laat 
toe om vereiste aanpassingen of verbeteringen  
te formuleren aan het volledige apothekerskorps.

Een positieve evolutie

In 2019 werden 11 cycli georganiseerd, waaronder 
1 cyclus rond een weesmagistrale bereiding 
(Levocarnithine drinkbare oplossing). In totaal 
namen 778 apothekers deel, gemiddeld 70 per 
cyclus. De DGO analyseerde 818 bereidingen.

Het aantal unieke apotheken dat al deelnam aan 
het Kwaliteitsprogramma bereidingen, bedroeg 
eind 2019 636 (in stijgende lijn t.o.v. 2018, toen ging 
het om 521 apotheken).

De drie cycli foliumzuur trituratie 2% TMF, 
gelules met 800 I.E. cholecalciferol TMF en 
collargolsuppo’s 150 mg TMF bleken het meest 
problemen op te leveren voor de deelnemers op 
het vlak van identificatie en gehalte van het actief 
bestanddeel. 

Het aantal conforme bereidingen bedroeg in 
die cycli minder dan 40% van het totaal aantal 
ingezonden bereidingen. In de andere cycli was 
minstens 74% conform.

De analysecyclus gelules met hydrocortisone 
20 mg TMF was een herhaling nadat de cyclus al 
eens werd georganiseerd in 2017. Het protocol was 
vernieuwd op basis van de vaststellingen in 2017 
en werd vorig jaar uitgetest door 106 deelnemers. 
De resultaten van die cyclus tonen aan wat we 
willen bereiken met het Kwaliteitsprogramma 
bereidingen:

•  In 2017 hebben we een probleem met het 
bereidingsprotocol vastgesteld: systematische 
onderdosering (problemen in kaart brengen).

•  In het Compounding Lab hebben we een 
aangepast protocol uitgewerkt. Dat protocol 
hebben we op kleine schaal uitgetest in 
samenwerking met UGent (oplossingen 
formuleren).

•  In de cyclus van 2019 hebben we dat protocol 
uitgetest in een grotere groep, met schitterende 
resultaten die gepubliceerd worden in de Korte 
Berichten en op MyQualityControl (kwaliteit van 
de bereidingen meten).

Kwaliteit vormt ontegenzeglijk al vele jaren een 
prioriteit voor APB – dat blijkt onder andere uit 
de invoering van het Kwaliteitshandboek, de 
verplichte bijscholing of het Kwaliteitsprogramma 
bereidingen (zie ook p. 22). In 2019 werd dit alles 
op een hoger niveau getild met de goedkeuring 
van een visienota “Kwaliteitsbeleid” en daarna 
het opstarten van enkele baanbrekende 
projecten.

De kwaliteit en de veiligheid van de farmaceutische 
keten zijn belangrijke uitdagingen voor onze 
beroepsgroep die ook ons imago bij de overheid 
en de bevolking kunnen versterken. Het is dus van 
het grootste belang om een degelijk, dynamisch 
en transparant kwaliteitsbeleid te voeren, op basis 
van de Gids voor de Goede Officinale Farmaceutische 
Praktijken. Vanuit die overtuiging en rekening 
houdend met de vele studies die uitwijzen dat 
zo’n kwaliteitsbeleid ook een positieve impact 
heeft op de efficiëntie en de rendabiliteit, wil 
APB elke apotheek de nodige instrumenten en 
ondersteuning aanbieden voor het uitstippelen 
van een optimaal kwaliteitsbeleid voor  
de apotheek. 

Om die reden heeft de werkgroep Kwaliteitsbeheer 
in de apotheek zich het hele voorbije jaar onder 
meer toegelegd op het selecteren en valideren 
van specifieke, objectieve en realistische 
kwaliteitsindicatoren. Die kunnen op nuttige wijze 
de kwaliteit van de in de apotheek verstrekte zorg 
en diensten meten en de apothekers op die manier 
niet enkel de kans bieden om zichzelf te vergelijken 
met het gemiddelde van de sector maar ook om 
hun eigen verbeterpunten vast te stellen.

Om onder andere een aantal sleutelindicatoren uit 
te testen in reële situaties, werden daarnaast ook 

vijf proefprojecten voor peer coaching opgestart 
door de beroepsverenigingen in West-Vlaanderen 
(De Westvlaamse), Henegouwen (UPHOC), Limburg 
(KLAV) en de provincies Antwerpen (KAVA) en 
Luik (APPL). Alle projecten hanteren dezelfde 
meetmethode en dezelfde minimumdrempel en 
omvatten minstens twee van de drie volgende 
componenten: sensibilisering, intervisie en 
coaching in de apotheek. Terwijl het opzetten en 
uitvoeren van deze projecten wordt verzekerd 
op lokaal niveau, kunnen ze ook rekenen op 
coördinatie door de werkgroep die binnen APB is 
opgezet. Eind 2019 was de uitwisseling over de 
eerste resultaten van de proefprojecten en  
de evaluatie ervan binnen de werkgroep voldoende 
ver gevorderd om voor 2020 de ontwikkeling 
van een echte Toolbox te overwegen. Die moet 
het mogelijk maken om een grootschaliger 
kwaliteitscoaching door peers uit te rollen,  
die wordt aangestuurd op lokaal niveau. 

Om de werking van hun apotheek te evalueren, 
beschikken de apothekers al over een handig 
instrument in de vorm van thematische 
vragenlijsten die vervat zitten in de module  
voor zelfevaluatie van MyQualityAssistant.  
Om het (regelmatige) gebruik van die vragenlijsten 
te verhogen, werd in 2019 begonnen met het 
actualiseren en uitbreiden van die module.  
Zo kreeg de vragenlijst over de magistrale 
bereiding een update tijdens het laatste kwartaal 
en werd ook een nieuwe vragenlijst over  
de huisapotheker toegevoegd. 

Op termijn moeten de zelfevaluatie en de peer 
coaching twee bijkomende aspecten worden van 
een globaal en gestructureerd kwaliteitsbeleid in 
de apotheek.
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KWALITEIT als garantie voor 
een duurzame apotheek  

KWALITEITS PROGRAMMA  
bereidingen
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Op 9 februari 2019 werd de Falsified Medicines 
Directive (FMD) van kracht in de Europese 
Unie. Die moet voorkomen dat vervalste 
geneesmiddelen via het legale distributiecircuit 
terechtkomen bij de patiënt. Om de authenticiteit 
van een voorschriftplichtig of terugbetaalbaar 
geneesmiddel te verifiëren, moet de apotheker  
de 2D-matrix op de verpakking scannen en  
nagaan of de verzegeling nog intact is. 
Bij het scannen worden de gegevens in de 
2D-matrix vergeleken met die in de centrale 
databank van unieke seriële nummers voor elke 
verpakking. Als die gegevens niet overeenkomen, 
dan ontvangt de apotheker een foutmelding.

De invoering van de maatregel ging gepaard met 
heel wat kinderziektes en enorm veel onterechte 
foutmeldingen. Daarom lastte het FAGG een 
overgangsperiode in waarbij een verpakking 
die een foutmelding geeft, toch mag worden 
afgeleverd. De continuïteit van de behandeling 
primeert! Eind 2019 was het gedoogbeleid nog 
steeds van kracht, en lag het aantal onterechte 
alerts nog steeds te hoog. Foutmeldingen worden 
tot nader order centraal opgevolgd en geëvalueerd 
door de Belgische Medicines Verification 
Organisation (BeMVO), waar APB lid van is.

Pharmaceutical  
Information Library
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Om de serienummers in de matrixcodes te coderen, hebben de Europese overheden besloten om 
een universele identificatie te gebruiken: de GTIN. Gedaan dus met de Belgische CNK? Gezien het 
belang van die laatste voor de administratieve, financiële en logistieke activiteiten in de apotheken, 
heeft APB op verzoek van de Belgische overheden een conversietabel CNK/GTIN opgesteld voor  
de softwarehuizen. De apothekers beschikken dus nog steeds over alle noodzakelijke informatie 
over de geneesmiddelen.

Behalve de ontwikkeling en het beheer van die conversietabel heeft APB gedurende heel 2019  
het apothekerskorps geïnformeerd over de FMD, de problemen met de implementatie ervan  
in de apotheken continu opgevolgd en de apothekers ondersteund bij het dagelijks beheer van  
die talrijke problemen.

FMD: een overgangsjaar

Op Pharmanology 2018 werd de Pharmaceutical 
Information Library in avant-première voorgesteld, 
in april 2019 was ze ook online beschikbaar.

Dankzij de fusie van onze applicaties APBTarief 
en DelphiCare, kan het opzoekingswerk met PhiL 
doeltreffender gebeuren. De Pharmaceutical 
Information Library integreert alle administratieve 
en wetenschappelijke gegevens in één en dezelfde 
gebruiksvriendelijke applicatie. Ze biedt nieuwe 
praktische en intuïtieve functionaliteiten, zonder 
in te boeten aan kwaliteit en nauwkeurigheid van 
de geboden informatie. PhiL is een belangrijke 
ondersteuning in de uitoefening van de dagelijkse 
taken in de apotheek.

De applicatie bevat 8 modules waarin 
vlot opzoekingen kunnen worden gedaan: 
prijsberekening, interacties, contra-indicaties, 
hulpstoffen met erkende werking, voorschrijven 
op stofnaam, equivalenten, verwisselbaarheid en 
bandagisterie. Bovendien verzamelt ze ook 7 lijsten 
waarin per thema een overzicht geraadpleegd  
kan worden: nieuwe geneesmiddelen, 
schrappingen van de markt, onbeschikbaarheden, 
terugbetaalbare homeopathie, bijkomende 
verzekering, Hoofdstuk IVbis en bewaring van 
producten. 

Nieuwe functionaliteiten zijn o.a.  
het vergelijken van specifieke informatie van twee 
producten en het raadplegen van een historiek  
van eigenschappen van een product. Twee van de 
acht modules zijn ook nieuw: hulpstoffen  
met erkende werking van producten  

(met de mogelijkheid alternatieven op te zoeken) 
en de module ‘equivalenten’ waarin alle mogelijke 
scenario’s kunnen worden opgezocht.

RenAdaptor

De farmacokinetiek van veel geneesmiddelen wordt 
beïnvloed door nierfalen of dialysetechnieken. 
Dosisaanpassingen zijn daarom vereist voor een 
grote groep patiënten om verhoogde neveneffecten 
of ernstige toxische gevolgen te voorkomen. 
Alle informatie daarover is beschikbaar in de 
gespecialiseerde databank RenAdaptor, die sinds 
december 2019 rechtstreeks te raadplegen is via 
PhiL.

Snel en eenvoudig  
toegang tot alle  
farmaceutische info…  
DANKZIJ PHIL
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In het kader van hun activiteiten krijgen apothekers 
veel persoonsgegevens te verwerken. Een groot 
deel daarvan is bijzonder gevoelige informatie, 
omdat het gaat om gezondheidsgegevens. 
Individueel is het naleven van de bepalingen 
van de Algemene Verordening inzake 
Gegevensbescherming (GDPR) een complexe en 
tijdrovende taak. Daarom heeft APB gekozen voor 
een geleidelijke aanpak op het niveau van  
de sector. In het voorjaar 2018 werd de opstart 
van het proces vergemakkelijkt door het 
ter beschikking stellen van een Praktische 

handleiding over de concrete beveiliging van 
persoonsgegevens en een digitale Toolbox.  
Begin 2019 zijn de GDPR-verplichtingen 
opgenomen in de webapplicatie MyQualityAssistant, 
in de vorm van een nieuw hoofdstuk over  
het onderwerp. Daardoor kunnen de apothekers 
beschikken over een vooraf ingevuld model van 
register van verwerkingsactiviteiten,  
dat zij kunnen aanpassen aan de realiteit van  
hun apotheek en waarmee zij kunnen aantonen  
dat zij voldoen aan de GDPR.

MYQA biedt een kant-en-klare 
oplossing voor de GDPR

EEN  COMPOUNDING LAB 
OM TE INNOVEREN
In 2019 startte ons Compounding Lab met zijn 
activiteiten. De belangrijkste opdracht van 
dat gloednieuwe labo binnen de Dienst voor 
Geneesmiddelenonderzoek, dat ook gebruik 
maakt van de deskundigheid binnen het CWOA, 
is het bieden van concrete ondersteuning 
op het vlak van de magistrale bereidingen, 
aan zowel officina- en ziekenhuisapothekers 
als aan bedrijven in de sector. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld door het evalueren en optimaliseren 
van bereidingsprotocollen of het uitvoeren 
van gerichte tests om specifieke vragen over 
bereidingen te beantwoorden. 

In de loop van het eerste werkjaar ging het team 
van het Compounding Lab dus aan de slag om 
onder andere alle bereidingen te maken die 
zijn voorzien in het kader van de analysecycli 
van het Kwaliteitsprogramma bereidingen. Dat 
werk bood onder meer de kans om bepaalde 
protocollen vooraf te testen, nieuwe protocollen 
te ontwikkelen, de DGO te ondersteunen bij 
het ontwikkelen en valideren van analytische 
methodes en hielp ook om een beter inzicht te 
verwerven in problemen van non-conformiteit 
die tijdens een analysecyclus worden 
vastgesteld. 

Een andere opdracht van ons jonge Compounding 
Lab bestaat erin een motor van innovatie te zijn. 
In dat verband werd een eerste veelbelovend 
onderzoeksproject naar nieuwe galenische 
vormen opgestart – het 3D-printen van 
geneesmiddelen in vaste orale vorm, waardoor 
het bijvoorbeeld mogelijk is de dosering 
van het actief bestanddeel geleidelijk aan te 
verminderen. Die onderzoeksactiviteiten kunnen 
rekenen op de steun en de actieve medewerking 
van een aantal universiteiten. 

EN MORGEN?

Met de strategische denkoefening 
‘Vision 2025’ heeft APB het initiatief 
genomen voor een nieuwe en 
langdurige co-creatie. Het opzetten 
van een Compounding Lab  binnen 
de DGO maakt deel uit van dezelfde 
wil om ons op de toekomst voor 
te bereiden en op toekomstige 
ontwikkelingen te anticiperen.
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“VISION 2025”heldere, 
degelijke en motiverende 
toekomstperspectieven 

2019

Februari 2019:
De Bondsraadsleden geven het officiële 
startschot voor het project Roadmap for the 
Profession dat draait rond 
drie grote assen: 
•  Ontwikkeling van de apotheek als 

gezondheidscentrum; 
•  Noodzaak om alle drijvende krachten in ons 

beroep samen te brengen; 
•  APB hervormen om de evolutie van het 

beroep doeltreffend voor te bereiden; 
en waarin het project “Vision 2025” kadert. 

Lente/zomer 2019: 
Een solide basis – Review van de wetenschappelijke 
literatuur, gepubliceerd tussen 2015 en 2019, over de evolutie 
van de apotheek, met de nadruk op de vijf thema’s die 
geïdentificeerd werden in een eerste interne reflectieoefening 
en die door de Bondsraad werden gevalideerd: 
• parcours cliënt/patiënt in volle verandering; 
• evoluties in de gezondheidszorg; 
• bedrijfsmodel van de apotheek; 
• samenwerking in de zorgketen; 
• digitale transformatie van het beroep.

Hoe zal het beroep van officina-apotheker eruitzien binnen 5 jaar? Welke richting zullen we volgen om 
de technologische evoluties te integreren en de buurtapotheek op duurzame wijze te verankeren in ons 
zorgsysteem? Welke diensten kunnen we in de apotheek aanbieden om te beantwoorden aan de veranderde 
behoeften en de verwachtingen van de bevolking? In januari 2019 startte een ambitieuze oefening in het 
kader van een strategische reflectie. Die zal uitmonden in de officiële presentatie van een visiedocument 
tijdens een speciaal evenement in het eerste semester van 2021. Alle leden van APB zullen dat document 
ontvangen. Ons doel: heldere, degelijke en motiverende toekomstperspectieven aan alle apothekers 
aanbieden. Flashback naar de voornaamste stappen die we afgelopen jaar hebben gezet…

2020

20 september 2019: 
1ste dag van de interactieve ronde 
tafel bestemd voor apothekers – 
De co-creatie workshops die  
de deelnemers kregen aangeboden, 
lieten toe om de 4 prototypes van 
‘de apotheker van de toekomst’ af 
te lijnen: de local hero, de innovator,  
de ondernemer en de health coach.  

9 december 2019: 
2de dag van de interactieve ronde tafel 
bestemd voor andere stakeholders 
(artsen, verpleegkundigen, 
vertegenwoordigers uit de academische 
wereld, studenten) – Om de resultaten 
van de eerste dag te verrijken,  
ligt de nadruk dit keer enerzijds op  
het parcours van de patiënt, en 
anderzijds op dat van het zorgteam.  

Zomer/herfst 2019: 
De reflectie verrijken 
door de invalshoeken te 
vermenigvuldigen – Interviews 
met een twintigtal experten 
en opinieleiders, elk met een 
andere professionele horizon 
(buiten de sector van  
de apotheek) georganiseerd 
rond 5 thema’s die werden 
gevalideerd door de Bondsraad 
en gebruikt voor  
de literatuurreview. 

4de kwartaal 2019: 
Kwantitatieve analyse 
van socio-economische 
gegevens om de resultaten 
van de wetenschappelijke 
literatuurreview te staven 
en aan te vullen, en om het 
programma van de 2de dag  
van de ronde tafel te spijzen.
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Ervan overtuigd dat regelmatig overleg tussen  
onze sector en de universiteiten zorgt voor meer 
samenhang en samenwerking, organiseerde 
APB in 2019 verscheidene formele en informele 
vergaderingen om die uitwisselingen te 
stimuleren. De samenwerking met  
de academische wereld bleef niet beperkt tot  
het Belgian Pharmaceutical Care Symposium  
(zie p. 15), verre van.

Sinds 2018 ontmoeten APB en de decanen van  
de Belgische universiteiten elkaar tweemaal 
per jaar om actuele onderwerpen (politiek) te 
bespreken, maar ook om een stand van zaken op  
te maken over de lopende dossiers, de toekomstige 
evolutie van het beroep, de oprichting van  
een officieel overlegorgaan (de Nationale 
Adviesraad voor apothekers), de stages en 
andere initiatieven die aan beide kanten worden 
ontwikkeld. Op de vergaderingen in februari en 
september 2019 namen de (voortgezette) opleiding 
en de beroepsontwikkeling vanzelfsprekend een 

belangrijke plaats in op de agenda. De evolutie van 
de rol van huisapotheker en de nieuwe diensten die 
door Apotheek 3.0 zijn ontwikkeld, leverden heel 
constructieve gesprekken op. 

Een ander breder communicatieplatform:  
de trimestriële vergaderingen van  
de Wetenschappelijke Raad van het CWOA  
met de docenten farmaceutische zorg van  
de universiteiten, de vertegenwoordigers van  
de lokale beroepsverenigingen en van SSPF en 
IPSA. Die ontmoetingen bevorderen de uitwisseling 
van informatie over initiatieven, activiteiten en 
wetenschappelijke projecten van de deelnemers.  
Zo stelde APB in 2019 naast zijn nieuwe 
webapplicatie PhiL ook de pilootprojecten 
van Apotheek 3.0 voor. Kwaliteit, zowel via 
het Kwaliteitsprogramma bereidingen als via 
zelfevaluatie, stond ook centraal op de verrijkende 
debatten, gericht een gedeeld streven naar 
vooruitgang. 

APB EN DE ACADEMISCHE WERELD, 
een jaar van overleg en uitwisseling

APB is actief in het centrum van een uitgebreid 
netwerk voor de beroepsverdediging, waarin 
elk niveau zijn rol speelt – van de lokale 
beroepsvereniging, die heel dicht bij de apotheker 
op het terrein staat, tot de FIP, als spreekbuis van 
onze sector bij internationale instanties als de 
WHO. Op nationaal niveau stelde APB zich in 2019 
de prioriteit, in het bijzonder door meer plaats in te 
ruimen voor het Leadership Team bij de opvolging 
van dossiers, om de strategische coherentie tussen 
de verschillende niveaus van vertegenwoordiging 
van het beroep te garanderen, waardoor meer 
synergie kan ontstaan met de regionale koepels 
AUP, VAN en AVB/UPB en ook met alle lokale 
beroepsverenigingen. Een mooi voorbeeld van 
synergie vinden we in de proefprojecten voor 
peer coaching die zijn opgestart door vijf lokale 
beroepsverenigingen (zie ook p. 23) en die op 
federaal niveau worden gecoördineerd door  
een werkgroep “Kwaliteit”. Een dergelijke aanpak 
biedt heel wat voordelen: het gebruik van  
één enkele meetmethode, die is afgesproken 

tussen de verschillende projecten, maakt het 
bijvoorbeeld mogelijk om de resultaten meteen te 
vergelijken en ze ook gemakkelijker te analyseren.

Op het niveau van Europa levert APB sinds vele 
jaren een actieve bijdrage aan het werk van de 
PGEU. In 2019 waren de onbeschikbaarheid 
van geneesmiddelen en de beveiliging van de 
distributieketen van geneesmiddelen ongetwijfeld 
de twee belangrijkste thema’s bij de PGEU.  
Op internationaal niveau vertegenwoordigde 
een delegatie van APB de Belgische apothekers 
opnieuw tijdens het jaarlijkse Wereldcongres van 
de FIP, een uniek forum voor de uitwisseling van 
informatie en ervaringen tussen collega’s uit  
de hele wereld, die vaak voor dezelfde 
professionele uitdagingen staan. APB steunt 
trouwens de verbintenissen die de FIP in  
het voorjaar van 2019 tegenover de WHO 
is aangegaan op het vlak van universele 
gezondheidsdekking en verbetering van de (ook 
financiële) toegankelijkheid van geneesmiddelen.

WERKEN AAN MEER SYNERGIE 
 voor wederzijdse versterking

Great Place to Work® is een prestigieus 
kwaliteitslabel dat elk jaar in een 60-tal landen 
wordt uitgereikt aan ondernemingen die zich 
onderscheiden door de kwaliteit van hun 
arbeidsvoorwaarden en -relaties en die erin 
slagen om het goede evenwicht te vinden tussen 
3 sleutelfactoren, trots, vertrouwen en fun, dat 
dialoog en verantwoordelijkheidszin bevordert.

Het project Great Place to Work@APB dat in de 
herfst van 2019 werd gelanceerd, kon rekenen 
op de enthousiaste en massale deelname van de 
APB-medewerkers aan de enquête Trust Index© die 
toelaat om de kwaliteit en de aantrekkingskracht 
van de bedrijfscultuur te analyseren op basis van  
de input van zijn werknemers, en aan de 
interactieve workshops die in kleine groepen 
werden gegeven om dieper in te gaan op 
verschillende dimensies van de bedrijfscultuur.

Bij de eerste poging was het meteen raak ...

… want APB is in 2020 een van de 64 onder-
nemingen met het label Great Place to Work® 
CertifiedTM in België. Behalve tevreden omdat we 
het project tot een goed eind hebben gebracht, 
mogen we ook trots zijn om twee redenen:  
APB is niet alleen de eerste beroepsfederatie  
die dit prestigieuze label in ons land behaalt,  
het is ook één van de weinige ondernemingen  
in het land die dat meteen heeft behaald! 

Dit label is echter vooral de bekroning van  
de jarenlange inspanningen die op APB worden 
geleverd om er een steeds dynamischer organisatie 
van te maken die toekomstgericht is, en in staat 
zichzelf in vraag te stellen om tegemoet te komen 
aan de veranderende verwachtingen en behoeften 
van zijn leden. 

APB is een 
GREAT PLACE TO WORK®

APB, EEN MODERNE EN 
OPEN ORGANISATIE

“Een beroep in volle evolutie heeft 
beroepsverenigingen nodig die nog meer 
evolueren”, verduidelijkte onze algemene 
directeur meteen in zijn introductie. Het jaar 
2019 werd gekenmerkt door evenementen en 
initiatieven die getuigen van die evolutie en 
de hervorming van APB, zoals aangegeven in 
het project Roadmap for the Profession dat in 
februari 2019 werd gelanceerd.
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Data. Als er iets is waar de afdeling Flux op APB  
in gespecialiseerd is, dan is het wel gegevens 
en het beheer ervan, in functie van een optimale 
werking in de officina.

In 2019 schakelde Flux het ‘Dating’ project in een 
hogere versnelling. Het doel van dat project?  
De apotheker met data ondersteunen in zijn taak 
als zorgverlener. Op basis van gegevens die in  
de apotheek dagelijks worden gegenereerd,  
wil Flux de kennis, de ervaring en het buikgevoel  
van de apotheker ondersteunen, ten bate van  
onder andere personalized medicine en preventie  
in de zorg. 

De analyse van verschillende types data  
(o.a. verbonden aan de patiënt, tijd, locatie…) 
kan leiden tot gefundeerde voorspellingen qua 
medicatienoden en zorgbehoeften, wat  
de apotheker kan ondersteunen in het dagelijks 
beheer van zijn officina en de zorg voor  
zijn patiënten. Preventie is daarbij het hoogste 
streefdoel.

Psychofarmaca in WZC: samen op weg  
naar minder

Begin 2019 is het pilootproject Leiehome  
(gestart in 2013) breed uitgerold in Vlaanderen, 
onder de naam ’Psychofarmaca in WZC: 
 samen op weg naar minder’. Het doel is niet om 
psychofarmaca te bannen uit woonzorgcentra 
(WZC), wel om correct en verantwoord gebruik  
aan te moedigen, en waar nodig af te bouwen of 
over te schakelen naar andere psychofarmaca. 
Tegen de zomer hadden al 63 WZC hun deelname 
aan het project aangekondigd, 45 van hen waren  
al gestart in het voorjaar.

Via FarmaFlux worden de cijfers over  
het psychofarmacagebruik verzameld en verwerkt, 
om het psychofarmacabeleid in de WZC  
in kaart te brengen en terug te koppelen aan  
de aanleverende apotheker. Die apotheker kan  
op basis van die gegevens actie ondernemen  
om het verbruik te doen dalen.

Phinder

Nog in het voorjaar van 2019 startte Flux in 
samenwerking met de UGent het project Phinder 
op. “De naam Phinder is een combinatie van de 
woorden Pharmacy en Tinder. Data daten tussen 
de apotheker en de patiënt, om een betere zorg te 
garanderen,” zo licht Flux de keuze voor de naam 
van het project toe.

Met dat project wil Flux testen of er op basis 
van afleverdata voorspellingen gedaan kunnen 
worden over de voorraad geneesmiddelen die 
nodig is in een bepaalde periode, en op het 
vlak van farmacovigilantie. Het is een eerste 
poging om ongewenste bijwerkingen en 
geneesmiddelengebruik te monitoren op basis 
van data-analyse, en voorspellingen te doen over 
geneesmiddelenbehoeften in ons land. 

De eerste resultaten van dat project wijzen erop 
dat het buikgevoel van de apotheker in veel gevallen 
klopte. Bemoedigend!

DATING FLUX De troeven van onze sector UITSPELEN
Ons beroep is in volle verandering. Om de rol van de officina-apotheker te promoten en de andere 
stakeholders van de gezondheidssector te sensibiliseren voor de dynamische bijdrage die  
de apotheker kan leveren voor de eerstelijnszorg, die ook zich zelf moet heruitvinden, organiseert 
APB regelmatig evenementen waarop zorgverstrekkers, sectorvertegenwoordigers en/of decision 
makers elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen uitwisselen. 

Naast twee sessies van de APB Academy, specifiek gericht tot de farmaceutische industrie, was  
het event Pharmacy in Motion op 18 maart 2019 – waarop de federale ministers Kris Peeters (Werk, 
Economie en Consumentenzaken), Maggie De Block (Sociale zaken en Volksgezondheid), en de 
Voorzitter van de FIP, Dominique Jordan, als sprekers waren uitgenodigd – een waar succes. 
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ENKELE KERNCIJFERS
GFD
Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier is niet meer 
weg te denken uit de dagelijkse praktijk van  
de huisapotheker. Maar liefst 4 726 apothekers 
(98,5%) is aangesloten op die dienst 
aangeboden door FarmaFlux. Het GFD bevat de 
medicatiehistoriek van de voorbije 12 maanden  
van 9 521 217 patiënten.

ASSURPHARMA
De dienstverlening die het verzenden van BVAC-
attesten digitaliseert – en dus een enorme 
administratieve vereenvoudiging betekent voor 
apotheker en patiënt – is in 2019 in bijna iedere 
apotheek geïntegreerd. 4 648 apothekers (97,1%) 
hebben daarvoor een overeenkomst  
met FarmaFlux. 

Acht verzekeraars bieden de dienstverlening  
aan hun leden, en met succes. In 2019 werden 
1 539 024 BVAC-attesten door de apothekers  
via AssurPharma verzonden naar de verzekeraar 
van de patiënt.

RAOTD
In januari 2018 lanceerde FarmaFlux de dienst 
RAOTD: Recip-e Archiving OT/TD.  
Die dienstverlening laat toe dat de apotheker zijn 
elektronische voorschriften kan archiveren bij 
een erkende tariferingsdienst. Door RAOTD te 
gebruiken voor de archivering van die documenten, 
voldoet de apotheker aan zijn wettelijke verplichting 
om voorschriften gedurende 10 jaar bij te houden, 
en worden ze automatisch getarifeerd.  
Eind 2019 hadden reeds 4 253 apothekers (88,6%) 
zich aangesloten, 4 212 van die apotheken zijn 
vandaag nog open. Er zijn 64 252 393 voorschriften 
gearchiveerd en 1,63 miljoen bijschriften

Meer dan 100 contacten / week*
Terwijl de praktische informatie en documentatie die beschikbaar is op MyAPB nog werd verrijkt in 2019, 
en zowel de juridische als de wetenschappelijke inhoud volledig gereorganiseerd werden om die nog 
gebruiksvriendelijker te maken, draaiden de Help Desks die door onze Juridische en Wetenschappelijke 
Documentatiedienst telefonisch en per e-mail worden verzekerd weer het hele jaar op volle toeren om 
onze leden-apothekers alle praktische hulp te bieden die ze nodig hadden.
*  Dat cijfer houdt geen rekening met de contacten die onze Ledendienst dagelijks telefonisch of per mail heeft met leden van APB om hen te helpen 

bij het oplossen van heel uiteenlopende problemen.

Meer dan 80 Facebook posts / week
Met meer dan 4.000 boodschappen op zijn 3 Facebookpagina’s (MyAPB, Apotheek.be en Pharmacie.be) 
was APB nadrukkelijk aanwezig op de sociale netwerken in 2019. Dat intense werk kadert in de globale 
evolutie van onze communicatie naar een omnichannel aanpak die, om beter te beantwoorden aan  
de verwachtingen en behoeften van onze leden, streeft naar meer evenwicht en complementariteit 
tussen onze verschillende informatiekanalen, zowel  op papier als digitaal. Het eerste luik van die 
diepgaande hervorming, de fusie van onze 3 tijdschriften – Farmaceutisch Tijdschrift van België,  
Het Apothekersblad en de Korte Berichten – werd aangevat in het tweede semester van 2019 en mondde 
uit in de lancering halfweg januari 2020, van een nieuw tweewekelijks tijdschrift,  met als titel Korte 
Berichten, dat bestemd is voor alle Belgische apotheken.
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Actief

Vaste activa 2.153 2.543

Vorderingen 4.930 3.060

Beschikbare 
middelen

5.503 7.015

Totaal actief 12.586 12.618

Het balanstotaal per eind 2019 bedraagt € 12.586.000 
en ligt op het niveau van vorig boekjaar.   
De belangrijkste wijzigingen binnen het actief 
betreffen de betaling van enkele grote, openstaande 
rekeningen na balansdatum waardoor op 
31 december het saldo van de vorderingen hoog en  
het bedrag aan beschikbare middelen relatief laag is.  

Passief

Eigen vermogen 6.756 6.784

Voorzieningen 307 233

Schulden 5.523 5.601

Totaal passief 12.586 12.618

Het eigen vermogen bedraagt € 6.756.000 of 
53% van het totale vermogen.  De schulden 
zijn operationeel van aard en op korte termijn 
betaalbaar.

APB heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een klein tekort van -€ 28.000 (tegenover een voorzien 
tekort van -€ 309.000).  Vorig boekjaar was er nog een overschot van € 123.000.  De opbrengsten liggen 
iets hoger dan verwacht door meer inkomsten “andere diensten”.  De kosten liggen globaal in lijn van 
het budget; enerzijds zijn de personeelskosten iets hoger dan voorzien door o.a. een dubbele indexatie, 
anderzijds liggen de andere kosten lager dan budget vnl. door minder een beroep te doen op externe 
diensten.

(in € 000) Realisatie 2019 Budget 2019 Realisatie 2018

Opbrengsten
Ledenbijdragen*
Geneesmiddelenonderzoek
Inkomsten andere diensten

3.962
4.616
7.526

3.945
4.600
7.296

3.892
4.630
7.399

16.104 15.842 15.921

Kosten
Personeelskosten
Andere kosten

-8.940
-7.192

-8.760
-7.391

-8.490
-7.309

-16.132 -16.151 -15.799

Resultaat -28 (-309) 123

(*) aantal leden 4.125 4.140 4.155

VERKORTE BALANS NA WINSTVERDELING

VERKORTE RESULTATENREKENING
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Apotheek 3.0 Initiatief dat de verschillende projecten ter ondersteuning van de apothekers in de 
transformatie van hun beroep overkoepelt

Apotheek.be Referentiewebsite voor het opzoeken van de apotheek van wacht in België

AUP Association des Unions de Pharmaciens: regionale vereniging die de lokale 
beroepsverenigingen van de Franstalige apothekers verenigt (https://aup-net.be/)

BeMVO Belgian Medicines Verification Organisation (https://bemvo.be/)

BVAC Bijkomende Verzekering/Assurance Complémentaire: attest bestemd voor  
de verzekeraar van de patiënt, opgemaakt door de apotheker

CNK Code Nationa(a)l Kodenummer: unieke code die beheerd wordt door APB  
(https://cnk.apb.be/)

CWOA Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers: centrum dat alle 
wetenschappelijke diensten van APB overkoepelt

DGO Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek: analyselaboratorium geaccrediteerd volgens 
norm ISO 17025, beheerd en gefinancierd door de officina-sector, met als missie 
de apothekers bij te staan in hun wettelijke verantwoordelijkheid kwaliteitsvolle 
geneesmiddelen af te leveren

FarmaFlux Vzw opgericht door de officina-sector die waakt over een veilige en uniforme 
gegevensuitwisseling van en naar apotheken

FIP International Pharmaceutical Federation: beroepsvereniging van de apothekers op 
internationaal niveau (https://www.fip.org/) 

Flux Afdeling op APB die gespecialiseerd is in databeheer en ondersteuning biedt voor  
een optimaal functioneren in de apotheek

FMD Engels acroniem van de Europese richtlijn voor vervalste geneesmiddelen

GDPR Algemene Verordening Gegevensbescherming

GFD Gedeeld Farmaceutisch Dossier

GTIN Global Trade Item Number (https://www.gs1.org/)

IPSA Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers (https://ipsa.be/cm)

KPB Kwaliteitsprogramma bereidingen: systeem dat de kwaliteit van magistrale bereidingen 
verifieert, een initiatief van DGO en CWOA

MyAPB Privégedeelte van de website van APB en Facebookpagina van APB bestemd voor zijn 
leden-apothekers

MyQA MyQualityAssistant: applicatie voor officina-apothekers om hun Kwaliteitshandboek te 
creëren en beheren

PGEU Pharmaceutical Group of the European Union: beroepsvereniging van de apothekers op 
Europees niveau (https://www.pgeu.eu/)

PhiL Public Health Information Library (https://phil.apb.be/): applicatie die de 
wetenschappelijke en administratieve databanken van APB bevat

RAOTD Recip-e Archiving OT/TD (https://www.farmaflux.be/aanbod/raotd/)

RenAdaptor Gespecialiseerde databank voor geneesmiddelen, ontwikkeld door het CHR de la 
Citadelle in Luik (https://www.renadaptor.org/) 

SSPF Société Scientifique des Pharmaciens Francophones (https://www.sspf.be/)

TMF Therapeutisch Magistraal Formularium (https://www.tmf-ftm.be/)

VAN Vlaams Apothekersnetwerk: regionale vereniging die de lokale beroepsverenigingen van 
de Vlaamse apothekers overkoepelt

VOS Voorschrijven Op Stofnaam
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