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Persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de COVID19-crisis  
Gezien het aanhoudende tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en in het bijzonder 

gecertificeerde mondmaskers, 

Gezien het ministerieel besluit van 23 maart dat de exclusieve en aan voorwaarden onderworpen 

kleinhandel van persoonlijke beschermingsmiddelen in de apotheek  bepaalt, 

Gezien de aanbevelingen van Sciensano dienaangaande, 

Gezien de discussie in de media over het dragen van mondmaskers nu en tijdens de exit, 

Gezien het ongecontroleerde aanbod van persoonlijke beschermingsmiddelen van diverse oorsprong 

en in voorkomend geval van onbekende kwaliteit, 

Gezien de duidelijke stellingname van het Plateforme de Première Ligne Wallone van 12 april, 

wensen APB en Ophaco duidelijk stelling in te nemen met betrekking tot deze problematiek voor de 

sector van de voor het publiek geopende apotheken. 

In tijden van schaarste en grote nood komt het de overheid toe de distributie van essentiële producten 

te controleren en te coördineren. APB en Ophaco ondersteunen daarom de inspanningen van de 

nationale Risk Management Group en de Task Force Shortages. We vragen met aandrang aan alle 

lokale, regionale en federale overheden en administraties om daar maximaal aan mee te werken en 

een coherente aanpak mogelijk te maken. Aan de burger vragen we om de officiële aanbevelingen en 

de verantwoordelijkheid van de apotheker te respecteren. 

Apothekers zijn door hun wetenschappelijke vorming, hun toegankelijkheid en hun verantwoordelijkheid 

als zorgverlener beter dan wie ook in staat om gecontroleerde en selectieve toegang tot gecertificeerde 

mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen in het algemeen belang te realiseren. Zij kunnen 

ook instaan voor begeleiding en aanwijzingen voor correct gebruik. Op die manier kan verspilling van 

APB en OPHACO dringen aan op een gecoördineerde voorziening van persoonlijke 

beschermingsmiddelen met aandacht voor wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen, 

voor prioritaire doelgroepen en voor kwaliteitsgaranties.  

1. FFP2-mondmaskers moeten tot nader order maximaal gereserveerd worden voor 

zorgverleners die patiënten met COVID19 behandelen, met name in de diensten voor 

intensieve zorgen, de triagecentra en – zo mogelijk – in woonzorgcentra en voor andere 

zorgverleners zoals bepaald door de overheid. 

2. Gecertificeerde chirurgische maskers komen in de eerste plaats toe aan zorgverleners en 

beoefenaars van essentiële beroepen die door de aard van hun werk de afstandsregel niet 

voldoende kunnen respecteren. 

3. Vervolgens komen gecertificeerde chirurgische mondmaskers toe aan andere 

zorgverleners (waaronder ook apothekers en apotheekassistenten), aan patiënten die 

besmet zijn of tot een risicogroep behoren en aan hun huisgenoten en mantelzorgers. 

4. Andere mondmaskers (bv. stoffen maskers) kunnen zinvol zijn voor de burgers, onder 

meer in situaties waarbij een contact op minder dan 1,5m afstand nodig is, en op plaatsen 

waar veel mensen samenkomen (bv. openbaar vervoer, supermarkten, …), zij het slechts 

voor bijkomende bescherming als ze correct gebruikt worden en als de essentiële 

voorzorgsmaatregelen onverminderd toegepast worden. 

5. Gecertificeerde beschermingsmiddelen zijn tot nader order alleen in de apotheek 

verkrijgbaar voor zorgverleners en burgers uit de prioritaire doelgroepen mits voorschrift 

van een zorgverlener en dus ook op advies van de apotheker. (cf. MB van 23 maart met 

betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen) 
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schaarse middelen voorkomen worden. Handhaving van het MB van 23 maart is vereist om dat doel te 

realiseren.  

Verdeling van niet-gecertificeerde mondmaskers aan gezonde burgers is in deze uitzonderlijk toestand 

een optie. Apothekers kunnen ze zorgvuldig afleveren met correct begeleidend advies en duiding ten 

opzichte van de gekende voorzorgsmaatregelen aan de gebruikers.  

Correct gebruik is essentieel om verspilling van schaarse hulpmiddelen te voorkomen. Het is daarom 

primordiaal en dringend dat daarvoor wetenschappelijk onderbouwde en pedagogische 

communicatiematerialen ontwikkeld en verspreid worden. APB en Ophaco stellen daarvoor hun 

kanalen ter beschikking.  


