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Individuele medicatievoorbereiding (IMV) tijdens de 
Coronacrisis  
De apotheker titularis die de IMV uitvoert is verantwoordelijk voor alle wijzigingen die 
tijdens het IMV proces worden aangebracht t.o.v. het vergunde geneesmiddel en welke 
de kwaliteit van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden. Hij moet de kwaliteit waarborgen 

van de geneesmiddelen die hij aflevert. Het is dan ook belangrijk dat hij er op toe ziet dat 

de medicatie die hij verdeelt niet besmet is. 

Bij de bereiding van medicatiedozen moeten daarom de volgende voorzorgen genomen worden 

• Handen wassen met water en zeep en desinfecteren met alcohol 

• Het dragen van handschoenen 

• Het dragen van een masker, om besmetting te vermijden 

• Het ontsmetten van het werkvlak 

• Droog en proper materiaal gebruiken 
 

Daarnaast moet men ook rekening houden met mogelijke besmetting van het gebruikte 
materiaal bij teruggave aan de apotheek. 
 

Voor wat betref het verpakkingsmateriaal worden momenteel liefst gekozen voor wegwerp 
medicatiedozen of zakjes. Indien dit niet mogelijk is moet men na ontvangst van de lege dozen 
deze ofwel 72 uur in quarantaine plaatsen en dan reinigen, ofwel onmiddellijk desinfecteren met 
een product waarvan bewezen is dat het SARS-CoV-2 kan vernietigen. Dit gebeurt het best in 

een goed verluchte ruimte met een oplossing van 70% ethanol. We raden aan de alcohol te 
vernevelen over de  volledige oppervlakte van de medicatiedozen en de oplossing te laten 
verdampen. Zo is de inwerkingstijd zeker voldoende. Indien de dozen zichtbaar vuil zijn, reinig 

ze dan eerst met water en zeep.  Vergeet ook niet de bakken waarin de dozen geleverd worden 
te desinfecteren bij ontvangst. Dit kan met alcohol, maar hiervoor is een oplossing van 0,1% 
natriumhypochloriet (1000 ppm) ook geschikt. Tijdens het reinigen/ desinfecteren draagt u ook 

best handschoenen en indien mogelijk een masker.  
 
We zouden ook aanraden om met het woon-zorg-centrum duidelijke afspraken te maken over 
de levering van de medicatie, zodat er geen rechtstreeks contact is met het personeel of de 

bewoners. Het is ook steeds interessant te weten of er reeds besmettingen met SARS-Cov2 
werden vastgesteld. Het is aan te raden dat personeel dat in contact komt met de besmette 
personen niet verantwoordelijk is voor de manipulatie van de medicatie, om kruiscontaminatie te 

vermijden.  
 
Bronnen:  

Recommandations de bonnes pratiques. Hygiene de la preparation et de la distribution des 
medicaments. C-Clin Est/ Antenne régionale d’alsace 

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Wetenschappelijk/Pages/javel.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Wetenschappelijk/Pages/javel.aspx
http://anire.free.fr/DOCUMENTS/218_hygiene_de_la_preparation_et_de_%5b1%5d.pdf
http://anire.free.fr/DOCUMENTS/218_hygiene_de_la_preparation_et_de_%5b1%5d.pdf

