
 

Distributie van beschermingsmateriaal (maskers) door 

de officina-apotheken in samenwerking met de 

gemeenten/overheden 

GUIDELINES - AANDACHTSPUNTEN 
 

A.  OPZETTEN VAN EEN PROJECT VOOR DISTRIBUTIE 

De volgende punten dienen best besproken te worden met de overheid (gemeente, regio, …) die 
maskers wenst te verdelen aan de bevolking :  
 
1. Duidelijk preciseren over welk type materiaal het gaat (vb. chirurgische maskers, stoffen 

maskers, …).  
2. Een volledige lijst bezorgen van de apotheken in de betrokken zone/gemeente. En alle 

apotheken contacteren.  
3. Indien van toepassing, een lijst opstellen van de apotheken die akkoord zijn of die in de 

mogelijkheid zijn om deel te nemen aan de distributie. De voorkeur gaat uit naar een 
verdeling door alle apotheken.  

4. De procedure voor de verdeling van het materiaal naar de betrokken apotheken uitklaren:  
a. Wie levert het materiaal aan de apotheken ? via welk kanaal ? wie is de 

contactpersoon op gemeenteniveau/bestuursniveau?  
b. Welke hoeveelheid per apotheek ? 
c. Timing ? 
d. Doelgroep ? (zie punt 5 et 6) 
e. Wordt er een traceerbaarheid verwacht ? Door welk middel (het Gedeeld 

Farmaceutisch Dossier (GFD) is een middel met vele voordelen) ?  
f. Is een herbevoorrading mogelijk ?  

5. Weten voor wie het materiaal voorzien is (voor de ganse bevolking, bepaalde specifieke 
leeftijdsgroepen, andere doelgroepen, …)? Zal de gemeente een lijst of categorieën van 
personen aan wie er moet verdeeld worden ter beschikking stellen ? Hoe worden die 
personen daarna geïdentificeerd (eID-kaart en traceerbaarheid in het GFD, een “bon” die 
wordt uitgereikt door de gemeente, een nominatieve lijst aangeleverd aan de apotheker, …)? 
Opgelet : de gegeven van het domicilie van de persoon zijn niet zichtbaar tijdens het uitlezen 
van de eID kaart.  

6. Voorzien van een periode van geschrankte distributie, indien de doelpopulatie zeer 
aanzienlijk is (kalender/planning opstellen voor een toevloed in de apotheken te vermijden)?  

7. Voor de personen die leven in gemeenschappen in de regio, evenals voor het personeel dat 
daar werkt, zonder per se in die gemeente te wonen : verduidelijken hoe of de verdeling hen 
ook betreft en indien ja, volgens welk protocol (vb. via de apotheek die gebruikelijk ook de 
medicatie levert).   

8. Voorziet de gemeente in communicatiemateriaal door vb. een uniforme en duidelijke affiche 
om aan de vitrine te hangen van de apotheek, om de bevolking te informeren dat de 
apotheek deelneemt aan de distributiecampagne.  

 
 

 
 



 

 

B.  DISTRIBUTIE IN DE APOTHEEK 
 

1. De identiteit van de persoon nagaan. 
2. Op voorhand verifiëren of de persoon niet reeds maskers ontvangen heeft, in functie van het 

gekozen opvolgsysteem (verificatie in het GFD (indien eHealth consent), nakijken in het 
Lokaal Farmaceutisch Dossier (LFD), nakijken op een lijst, …).  

3. De toegelaten hoeveelheid maskers afleveren aan het doelpubliek op basis van het 
vastgelegd protocol.  

4. Het verdeeld materiaal registeren in het LFD (en GFD) op naam van de patiënt door gebruik 
te maken van de CNK-code uit de lijst hieronder.  

5. Het aangewezen advies geven (correct gebruik, juist dragen van het masker, decontaminatie, 
…) 

6. Herinneren aan de basis hygiënische maatregelen, die men sowieso verder moet 
respecteren.  

7. Het afgeven van een brochure of “bijsluiter”, indien beschikbaar.  
 

CNK NL Benaming 

4202800 MASKER CHIRURGISCH VOLWASSENE DISTRIBUTIE OVERHEID 

4202818 MASKER CHIRURGISCH KIND DISTRIBUTIE OVERHEID 

4203279 MASKER STOF VOLWASSENE DISTRIBUTIE OVERHEID 

4203287 MASKER STOF KIND DISTRIBUTIE OVERHEID 

4204384 MONDMASKER VOLWASSENE DISTRIBUTIE OVERHEID 

4204392 MONDMASKER KIND DISTRIBUTIE OVERHEID 

4211553 FILTER VOOR MONDMASKER DISTRIBUTIE OVERHEID 

 

C. OPVOLGING VAN DE DISTRIBUTIE 
 
Mogelijkheden voor de opvolging: 

a. De geregistreerde CNK-codes worden doorgestuurd naar het GFD.  
b. Mogelijkheid om een lijst van afgeleverd materiaal (volgens de gecodeerde CNK) op 

te vragen in de software van de apotheek.  
c. Mogelijkheid om een nationale/regionale opvolging op te maken via de gegevens in 

het GFD.  
 

Voordelen van het GFD: vermijden van een stockage door burgers door een 
voorafgaande control van een andere aflevering in het GFD.  

 
                                                                                                                        
 
 

 

 


