
Enkel nog werken via wachtluik of niet? 

Recent valideerde Sciensano de richtlijnen die APB en OPHACO opstelden voor u en uw apotheekteam. 

We krijgen toch nog vaak de vraag waar veel apothekers over nadenken, met name over bedienen via 

het wachtluik.  

Er is geen eensgezindheid over het al dan niet enkel nog te bedienen via het wachtluik. We sommen 

hieronder enkele bedenkingen op. Het ontbreekt ons echter aan voldoende bewijs om een éénduidige 

uitspraak te doen. Veel hangt ook af van de situatie in de apotheek. We vragen aan alle titularissen om 

op basis van deze bedenkingen de meest gepaste maatregel te nemen. Weeg hierbij het risico op 

besmetting van het personeel af van: 

• de mogelijkheden tot farmaceutische zorg en de vlotte werking in de apotheek (1); 

• psychologisch aspect voor het personeel (2); 

• de kans op besmetting van gezonde patiënten (3). 

BEDENKINGEN: 

A/ bij bediening in de apotheek en ervan uitgaande dat de richtlijnen (link) strikt gevolgd worden, met 

als belangrijkste:  

• symptomatische patiënten worden geweerd uit de apotheek en  

• er is voldoende mogelijkheid voor hygiënische maatregelen (1.5 meter afstand, regelmatig 

handen wassen, regelmatige desinfectie van de aflevertoog, eventueel  doorzichtige 

afscherming van de aflevertoog (plexi en dergelijke)) en  

• er bevinden zich slechts evenveel patiënten binnen de apotheekmuren dan er op dat moment 

bediend kunnen worden. 

is de kans op besmetting van het personeel klein. De kans op voldoende farmaceutische zorg en vlotte 

afhandeling blijft optimaal (1). De kans op besmetting in de apotheek van gezonde patiënten is dan 

eveneens beperkt tot een minimum (3).  

We gaan er echter van uit dat in de dagelijkse praktijk er zich toch symptomatische patiënten aanbieden 

(in tegenstelling tot de richtlijn om een niet symptomatisch mandataris te sturen). De richtlijnen stellen 

dat dan het wachtluik dan een occasioneel apart kanaal kan bieden om een vermoedelijk positieve 

patiënt uit de niet-besmette flow – die wel de apotheek binnen mag – te houden. De oppervlakten van 

het wachtluik moeten dan daarna zeker gedesinfecteerd worden gezien de grote kans op besmetting 

voor een volgende patiënt (3). Zeker gezien de korte afstand tot de oppervlakken en de langere 

contacttijd (denk aan bankcontact betaling in het wachtluik, spreken in de microfoon,… ). Bijkomende 

aanbevelingen zijn mogelijk als het wachtluik toch gebruikt wordt: contactloos betalen (via app), de 

patiënt dient het luik niet aan te raken en een zakje mee te krijgen met de product en de uitleg en 

farmaceutische zorg over die producten, handhygiëne na ieder gebruik er van, … 

B/ Een systematische bediening via wachtluik raden we dus af. Waarom? Ook bij een systematische 

bediening via wachtluik, blijven alle richtlijnen formeel: regelmatige (elke 2 uur, onmiddellijk bij 

bediening symptomatische patiënt) desinfectie van de bedieningsoppervlakten. Hiervoor zal het 

personeel zich alsnog naar buiten moeten begeven. We kunnen misschien aannemen of denken dat dit 

een betere bescherming biedt van het personeel, hoewel ... (2). De mogelijkheid en de nodige tijd om 

adequaat de binnenkant van een wachtluik te desinfecteren ten opzichte van het vlakke oppervlak van 

een bedieningstoog, zal echter de limiterende factor zijn voor de bescherming van de patiënt (3). Het 



wachtluik kan immers een container vormen die door over en weer schuiven druppeltjes binnen in de 

apotheek trekt. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de veilige afstand tussen de (op 

het voetpad) wachtende patiënten buiten en de mogelijk verhoogde blootstellingstijd tijdens het 

wachten. De vlotte werking en mogelijkheid van farmaceutische zorg zullen steeds minder zijn in deze 

optie (1). 

Bron: FIP HEALTH ADVISORY CORONAVIRUS SARS-CoV-2/  COVID-19 PANDEMIC: Information and 

interim guidelines  for pharmacists and the pharmacy workforce  (19 maart 2020) 

https://www.fip.org/files/content/priority-areas/coronavirus/Coronavirus-guidance-update-

ENGLISH.pdf  
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