Tijdelijke sluiting van een apotheek
Verplichtingen inzake Volksgezondheid
1.

Inleiding

In het kader van de huidige corona pandemie, is het mogelijk dat sommige apotheken tijdelijk moeten
sluiten. Diverse redenen kunnen aan de grondslag liggen van een tijdelijke sluiting van een apotheek:
-

Er is geen apotheker beschikbaar in het apotheekteam (bijvoorbeeld vanwege COVID-19) om
de verantwoordelijkheid van titularis op zich te nemen
De onmogelijkheid om in bovenstaand geval een apotheker-titularis te vinden
Overmacht
Tijdelijke financiële problemen
Opschorting van de vergunning door de Minister
Andere

Zo deze situatie zich al zou voordoen in de huidige en uitzonderlijke periode, is het goed op de hoogte
te zijn van de verschillende elementen (juridische en deontologische) waar de eigenaar van een
vergunde apotheek rekening mee moet houden. De rode draad hierin is de continuïteit van zorg. Nadien
zoomen we in op de te volgen procedure. Het is zeker zinvol ook het document “ continuïteit van de
apotheek” aandacht door te lezen.

2. Continuïteit van de zorgverlening
Zowel de volksgezondheidsreglementering als de deontologische code schrijven voor dat – zelfs in
geval van een tijdelijke sluiting – de continuïteit van de zorgverlening steeds gegarandeerd moet
worden. Dit betekent dat alle apothekers de nodige maatregelen moeten nemen zodat de continuïteit
in de verstrekking van geneesmiddelen en bijgevolg de behandeling van de patiënten niet in het
gedrang komt gedurende hun afwezigheid/sluiting. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden,
kunnen disciplinaire sancties worden opgelegd.
1. De Volksgezondheidsreglementering
“De apotheker mag zijn apotheek niet bewust en zonder wettige reden van zijn kant tijdelijk of
definitief sluiten zonder vooraf alle voorzieningen te hebben getroffen om de continuïteit van de
uitreiking van de in een aan de gang zijnde voorschrift voorgeschreven geneesmiddelen te
verzekeren.
De bevoegde geneeskundige commissie waakt erover dat het eerste lid wordt nageleefd.” 1

2. De Code van Farmaceutische plichtenleer
“Artikel 12
Hij zorgt voor de continuïteit in de zorgverlening.”
“Artikel 31

1

Artikel 27 §3 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen
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De apotheker verzekert de continuïteit van de zorg op elk ogenblik en in alle omstandigheden.
Tijdens de openingsuren, alsook tijdens de wachtdienst is minstens één apotheker aanwezig in
de apotheek.
De apothekers zijn verplicht overleg te plegen om de continuïteit van de zorg te waarborgen
buiten hun openingsuren en tijdens hun sluitingsperiodes.”
“Artikel 32
Bij sluiting van de apotheek wegens onvoorziene omstandigheden, neemt de apotheker alle
nodige maatregelen om de continuïteit van de zorg te handhaven.”
“Artikel 33
Bij buitengewone omstandigheden, zoals epidemieën, grote rampen, enz. schikt de apotheker
zich naar de instructies van de bevoegde autoriteiten.”
Zo’n gewaarborgde dienstverlening kan naar gelang de omstandigheden het voorwerp uitmaken van
een overeenkomst tussen de apotheek die tijdelijk sluit en zijn confraters in de buurt.
Hoewel de volgende verplichtingen alleen wettelijk bestaan in het kader van de definitieve sluiting, lijkt
het ons dat ze ook in geval van tijdelijke sluiting van de apotheek moeten worden toegepast en dit om
de continuïteit van de zorg te waarborgen.2 De apotheker(s)-titularis(sen) van die apotheek:
-

informeert/informeren voorafgaandelijk de naburige apotheken alsook hun patiënten en de
verantwoordelijken van de dieren.
maakt/maken op vraag van de patiënt een kopie van het farmaceutisch dossier over aan de
door de patiënt gekozen apotheker.

3. Procédure
Net zomin als men zomaar een apotheek kan openen, kan men zomaar een apotheek sluiten – zelfs
tijdelijk niet.
A. Tijdelijke sluiting minder dan 60 dagen
Een tijdelijke sluiting van de apotheek, wat de aanleiding hiertoe ook mag zijn, moet niet genotifieerd
worden bij het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)
wanneer zij minder dan zestig (60) duurt.
B. Tijdelijke sluiting meer dan 60 dagen
Duurt de tijdelijke sluiting wél langer dan zestig dagen, dan is een notificatie bij het FAGG wel nodig.
-

2

Hier vindt u het officieel formulier voor de tijdelijke sluiting van het FAGG
De volgende stukken zijn bijgevoegd:
o Een gedetailleerd plan op schaal van de gesloten apotheek en van de dichtstbijgelegen
apotheken alsook de afstanden tussen al deze apotheken.
o Een fotokopie van het apothekersdiploma of, voor een rechtspersoon, een afschrift van
de volledige statuten en eventueel de beslissing van volmacht aan de gemachtigde
indiener van de aanvraag.
o Het bewijs dat de aanvrager de rechtmatige houder van de apotheek is.
o Het bewijs van betaling van de verschuldigde retributie: het onderzoek van de
aanvraag is afhankelijk van de betaling van een retributie van 344,00 EUR.

Art.11 van het KB van 21 januari 2009
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De retributie moet worden gestort op rekening IBAN BE 28 6790 0219 4220 BIC
PCHQBEBB van het FAGG, Victor Hortaplein 40, bus 40, 1060 Brussel, met de
vermelding ‘Vestiging apotheken', de naam van de aanvrager en het
vergunningsnummer van de apotheek
Het is evenwel aan te raden om van deze tijdelijke sluiting toch ook bij de autoriteiten melding te doen.
-

FAGG
RIZIV
De Provinciale Geneeskundige Commissie
De (provinciale) Orde der Apothekers

De volgende instanties brengt u best op de hoogte:
-

uw lokale beroepsvereniging
uw Tariferingsdienst
APB

4. Affiche
Hier vindt u de affiche die uw patiënten informeert over de tijdelijke sluiting van uw apotheek.
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