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ALLEMAALSAMEN

ALLEMAALSAMEN!
“Onze voorzitter gaat weg, zijn waarden blijven”, schreven we  
in het najaar, toen ik tijdelijk het voorzitterschap van APB  
overnam, na het onvoorziene vertrek van Lieven Zwaenepoel.  
Een van zijn leidmotieven – #Allemaalsamen – werd werkelijkheid  
in een van de meest markante feiten in onze sector het voorbije jaar.

Voor de meeste apothekers, en ruimer voor alle zorgverleners,  
was 2020 een heel moeilijk jaar. Denk maar aan de hydroalcoholische 
gels, de mondmaskers, de griepvaccins, ... al die verhalen 
met onvoorziene wendingen op een moment dat onze 
werkomstandigheden al zo ingewikkeld waren. Zonder te vergeten 
dat COVID-19 ons beroep niet heeft gespaard. Ik denk hier in het 
bijzonder aan de families die door de crisis in rouw zijn gedompeld.

Maar het jaar 2020 was ook uitzonderlijk door de inzet, het 
verantwoordelijkheidsgevoel en de solidariteit die overheersten 
binnen ons beroep. Het is ongezien wat de apothekers – allemaal 
samen! – hebben verwezenlijkt op het terrein, dankzij de steun van 
hun beroepsverenigingen en -federaties, die de krachten bundelden 
in een aantal sectorbrede proactieve en uiterst doeltreffende 
Taskforces: de apotheken openhouden – op de eerste lijn bleef  
de apotheker meer dan ooit de meest toegankelijke zorgverlener;  
de continuïteit van de zorg waarborgen; oplossingen zoeken  
voor het tekort aan mondmaskers, thermometers, handschoenen, 
gels, zuurstof en essentiële geneesmiddelen; instaan voor  
de verspreiding van de mondmaskers van de overheid zoals 
niemand anders dat had kunnen doen; enzovoort, enzovoort.

De moeilijkheden werden ons niet bespaard, maar we mogen trots 
zijn op onze individuele en collectieve resultaten. Hoewel vele 
collega’s op bepaalde momenten diep in het rood gingen, heeft 
onze constructieve houding meer dan ooit aangetoond dat wij een 
essentiële schakel vormen in de zorgketen. Ik kan mijn collega’s 
alleen maar feliciteren – Jullie zijn onmisbaar, jullie zijn geweldig! –  
voor hun onvermoeide inzet sinds het begin van de crisis. Een 
inzet die, zoals we nu duidelijk voelen, positief zal afstralen op ons 
beroep. Ik ben ervan overtuigd dat wij in de ‘post-COVID-wereld’ 
een prominente plaats zullen innemen – erkend door de overheid en 
door de bevolking – binnen de eerstelijnszorg en dat wij een bredere 
opdracht zullen uitvoeren, die ons de kans biedt ons potentieel ten 
volle te benutten, tot meerder voordeel van onze patiënten.

Koen Straetmans
Voorzitter van APB
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EEN “TESTJAAR” VOOR APB
Sinds de financiële crisis van 2008 is de banksector regelmatig 
onderworpen aan “stresstests” die aantonen in hoeverre  
de banksector al bestand is tegen een grote crisis. In volledig andere 
omstandigheden en een heel andere context werd APB – net als  
de apotheken en andere ondernemingen en organisaties – vorig jaar 
onderworpen aan een nooit eerder geziene stresstest. Beschikten 
wij over de nodige flexibiliteit, het engagement, de nodige middelen 
en veerkracht om het hoofd te bieden en ons aan te passen aan  
de nieuwe situatie waarmee het coronavirus ons confronteerde?

Net als de apotheken, die in 2020 voorbeeldig hebben gepresteerd, 
wist ook APB de schok te doorstaan! Zijn teams pasten zich aan  
de nieuwe vereisten en werkomstandigheden aan en wisten tegelijk 
de overbelasting als gevolg van de crisis op te vangen. Daarna 
bleven zij het ook volhouden, verbonden en verenigd rond hetzelfde 
doel: de best mogelijke ondersteuning bieden aan de apothekers  
in de eerste lijn op het terrein.

In het najaar van 2020 doorliep APB de procedure ter verlenging  
van de certificering van Great Place to Work®, die aan het begin  
van het jaar voor het eerst was behaald. Met trots vernamen wij  
in maart jongstleden onze score – die hoger lag dan twaalf maanden 
eerder! Alweer een klinkend bewijs dat onze organisatie zich 
uitstekend weet aan te passen. Ik wil hier graag alle medewerkers 
van APB bedanken voor hun toewijding, maar ook al onze partners 
– de lokale en regionale beroepsverenigingen, de instellingen voor 
permanente vorming, andere beroepsfederaties, … – met wie wij  
op solidaire wijze front konden vormen!

In 2019 hadden we geen kristallen bol, maar onze IT-dienst  
startte toen het project New Ways of Working om onze werktools  
te moderniseren. Het bleek een meesterlijke zet! Terwijl de crisis 
onze werkplanning verstoorde en we voor belangrijke projecten  
als Vision 2025 een versnelling lager moesten schakelen, hebben  
die nieuwe tools ons de mogelijkheid geboden volledig operationeel  
te blijven. En om sneller vooruit te gaan – in functie van de prioriteiten 
die de crisis ons oplegde en in samenwerking met onze lokale 
beroepsverenigingen – met andere projecten, zoals de thuislevering 
of de denkoefening over de digitalisering van de apotheek, om zo 
alle apotheken in staat te stellen op een serene manier te beginnen  
met een goed gestructureerde “click & mortar”-aanpak. Want 
net zoals APB zich tijdens de crisis dubbel heeft geplooid om 
beschikbaar te blijven voor de apothekers en hun essentiële steun 
te bieden, is hij van plan dat te doen in de ‘post-COVID-wereld’.

Luc Adriaenssens
Algemeen Directeur van APB 

ALLEMAALSAMEN
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APB
1 federatie van 18 lokale beroepsverenigingen  
en 3 regionale koepels

een organisatie van 8 afdelingen met in totaal bijna  
120 medewerkers die zich elke dag inzetten om de dagelijkse  
praktijk van de officina-apotheker te ondersteunen:

Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers 
Documentatiedienst, DelphiCare, Dienst Wetenschappelijke projecten

Finance & Facilities

Flux

Human Resources 

IT

Marcom
Communicatiedienst, Marketingdienst

Political Affairs
Economische dienst, Juridische dienst,  
Software Support, Dienst Statistiek, Tarieven & TD

Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek

APB VISIE
De officina-apotheker POSITIONEREN als ONONTBEERLIJKE  
zorgverstrekker & expert in de gezondheidszorg;

Zijn rol VERSTERKEN als vooraanstaande belangenorganisatie  
van officina-apothekers en bevoorrechte en geloofwaardige gesprekspartner 
voor de andere actoren in de sector;

In naam van al zijn leden en medewerkers, en met respect voor ieder  
van hen, met een heldere EENSLUIDENDE boodschap naar buiten treden;

Een dynamische BEDRIJFSCULTUUR nastreven door zich te omringen  
met een ploeg medewerkers die elkaar aanvullen en die uitblinken  
in expertise en in doeltreffendheid;

Performante, vernieuwende en aan de dagelijkse officina-praktijk aangepaste 
DIENSTEN en WERKINSTRUMENTEN ontwikkelen en aanbieden;

Zijn doelstellingen op een proactieve, creatieve en effectieve manier bereiken 
ondersteund door een EFFICIËNTE COMMUNICATIE op alle niveaus.

1
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APB MISSIE
Het stimuleren, ontwikkelen en promoten van de meerwaarde 
van de OFFICINA-APOTHEKER om bij te dragen tot een betere 
VOLKSGEZONDHEID, waarbij de GEZONDHEID en de belangen  
van de PATIËNT centraal staan.

Het waarborgen en verder ontwikkelen van de vrije 
beroepsuitoefening in de OFFICINA-APOTHEEK.

APB IS A GREAT PLACE TO WORK®

Zijn bedrijven met het Great Place to Work®-keurmerk veerkrachtiger 
en slagen zij erin zich gemakkelijker aan te passen aan uitzonderlijke 
omstandigheden? Ondanks het telewerken zijn de teams van APB 
in elk geval volledig operationeel gebleven en wisten zij de extra 
werklast als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Dat is deels  
ook te danken aan het project New Ways of Working, dat de IT-dienst  
in 2019 had opgestart om de IT-tools en de communicatiesystemen 
van APB te moderniseren. 

In het najaar van 2020 diende APB een aanvraag in om  
het certificaat te verlengen. Dat lukte zonder enig probleem,  
want het tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers leverde  
nog hogere scores op dan in 2019. APB is a Great Place to Work®.
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De apotheeksector wist zich snel te organiseren om de crisis  
het hoofd te bieden, de zorgcontinuïteit te verzekeren  
en een doeltreffende bijdrage te leveren aan de strijd tegen  
het coronavirus. Hoewel de apothekers zich altijd hebben  
opgesteld als betrouwbare en proactieve partners, die bereid zijn  
zo constructief mogelijk samen te werken met de overheid, moeten 
we toch vaststellen dat die overheid in 2020 voortdurend koud 
en warm blies, en te vaak vergat dat de apotheek een essentiële 
schakel vormt in de zorgketen. APB doet er alles aan om  
de overheid die belangrijke les uit de pandemie te doen onthouden.

2020
EEN TOTAAL 
ONGEWOON  
JAAR 
Negen Belgen die worden gerepatrieerd uit Wuhan 
worden in quarantaine geplaatst. Slechts één  
van hen zal positief testen op het nieuwe coronavirus.

Het maken van magistrale bereidingen  
biedt een tijdelijk alternatief voor het tekort 
aan hydroalcoholische oplossingen.

Oprichting van een sectorbrede ‘Corona’ 
Taskforce bij APB om de verschillende 
scenario’s voor de toekomstige evolutie  
voor te bereiden. Aanmaak van een  
FAQ-rubriek over het coronavirus  
om duidelijke antwoorden te bieden  
op wetenschappelijke en juridische vragen 
en vragen in verband met personeelsbeheer, 
… maar ook informatie en tips om op  
een veilige manier te blijven werken  
in de apotheek. Oproep aan de overheid: 
“Vergeet deze essentiële schakel in  
de zorgketen niet. Als de situatie in België 
verslechtert, en er bijvoorbeeld strenge 
lockdownmaatregelen nodig zijn, moeten  
de apothekers hun rol kunnen spelen om  
de toegang tot geneesmiddelen (en tot andere 
zorg- en gezondheidsproducten) te verzekeren 
zonder zelf de besmetting te verspreiden.”

De communicatie van APB gaat  
in “acute crisismodus” en verstrekt  
een maand lang bijna dagelijks informatie 
via APBnews en APBFlash. 

In België treedt een aantal maatregelen  
in werking om de verspreiding van het virus 
af te remmen en kwetsbare personen  
te beschermen.
Open brief van de voorzitter van APB aan 
de officina-apothekers: “Dit is het moment 
om te laten zien dat we toegankelijke, 
betrouwbare en competente zorgverleners 
zijn, met gevoel voor verantwoordelijkheid. 
En om te laten zien hoe onmisbaar we zijn. 
Daarom vragen we u al het mogelijke  
te doen om de continuïteit van de 
farmaceutische zorg en de toegang  
tot geneesmiddelen voor uw patiënten  
en voor de gehele bevolking te waarborgen.”  
Er wordt een poster ter beschikking gesteld 
met de oproep aan mensen met symptomen 
om telefonisch contact op te nemen  
met hun apotheker. Inwerkingtreding  
van het e-mailadres info-corona@apb.be,  
24 uur per dag en 7 dagen op 7,  
dat de daaropvolgende weken enkele 
honderden vragen uit het werkveld krijgt.

1ste overlijden in België als gevolg van 
COVID-19. De ‘Corona’ Taskforce publiceert 
de eerste versie van de Standard Operating 
Procedures in verband met het coronavirus: 
aanbevelingen voor de apotheek en de 
apothekers (enkele dagen later gevalideerd 
door Sciensano) om apothekers in staat te 
stellen de veiligheid van hun apotheekteams 
en het publiek te garanderen.

2 februari

26 februari

BEGIN MAART

11 maart

13 maart

14 maart
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De apothekers krijgen de oproep  
om waakzaam te zijn tegenover  
het overmatig opslaan van paracetamol.

Start van de strenge lockdown voor de 
Belgische bevolking. Start van de strenge 
lockdown voor de Belgische bevolking.
Publicatie van een checklist van de 
‘Corona’ Taskforce waarmee de officina-
apothekers zich snel kunnen “aanpassen” 
aan de lockdown. Gezien het gebrek aan 
ondersteuning door de overheid publiceren 
APB en Ophaco een communiqué om  
de apothekers te bedanken: “voor het werk 
dat u elke dag verricht op de eerste lijn, 
ondanks de risico’s, om de continuïteit van  
de zorg te verzekeren. U speelt een essentiële 
rol bij de preventie, informatie, zorg en 
voorlichting van de patiënten in de strijd  
tegen het coronavirus. Als daarover nog twijfel 
zou bestaan, dan is dat met deze pandemie  
nog maar eens duidelijk bevestigd.”

Open brief aan de federale, gewestelijke  
en gemeentelijke overheid:  
“de apothekers staan op de eerste lijn”…  
en mogen niet vergeten worden! 

De ‘Corona’ Taskforce publiceert 
aanbevelingen om de zorgcontinuïteit  
in de apotheek te waarborgen. 

‘Masker 19’: start van een systeem  
voor hulp aan slachtoffers van huiselijk 
geweld in de apotheek in Vlaanderen.

“Chronische patiënt? Denk aan je 
medicatieschema. Het kan je leven redden!”: 
start van de sensibiliseringscampagne  
voor chronische patiënten en hun omgeving. 
Begin van de spanningen in verband met  
de zuurstofbevoorrading > de overheid doet 
opnieuw een beroep op de apothekers.

FarmaFlux organiseert een tijdelijke  
en uitzonderlijke monitoring van  
het geneesmiddelenverbruik en van  
de activiteit van de apotheken in België.

Versnelde start van het proefproject ‘Thuisleveringen’  
in het kader van het initiatief Apotheek 3.0, ter ondersteuning 
van de samenwerking tussen apothekers om het bezorgen van 
geneesmiddelen aan huis te bevorderen. Beperkende maatregelen 
van de overheid en oproep aan de apothekers om de risico’s van 
tekorten aan bepaalde geneesmiddelen, medische hulpmiddelen  
en biociden te voorkomen en de zorgcontinuïteit te waarborgen.  
De ‘Ligue des Usagers des Services de Santé’ betuigt “haar 
empathie, haar dankbaarheid en haar solidariteit met de apothekers, 
die op de eerste lijn alles in het werk stellen om de patiënten toegang  
te blijven bieden tot hun geneesmiddelen en oplossingen te zoeken voor  
de problemen die zich voordoen. Zij blijven ondanks alles de mensen 
informeren, geruststellen, een luisterend oor bieden en steunen.”

2de  HELFT VAN MAART

17 maart

18 maart

27 maart

30 maart

31 maart

7 april
10 april
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20 april

23 april

30 april
4 mei

15 juni
22 juni

11 juli

EIND AUGUSTUS

Met het oog op de aangekondigde 
versoepeling van de lockdown publiceert  
de apotheeksector een standpuntnota  
over mondmaskers.

Over de hele wereld hebben al 22 apothekers 
het leven verloren als gevolg van COVID-19. 
Onder hen ook Michel Renson, 64 jaar, 
apotheker binnen de ‘officine du Plateau’  
in Ans. Hij overleed op 25 april.

Het dragen van een mondmasker  
wordt verplicht op een groot aantal  
plaatsen in België.

Start van de campagne voor het verdelen 
van de maskers van de federale overheid  
in de officina.

Vaststelling van een plan voor gefaseerde 
griepvaccinatie met prioriteit voor  
de doelgroepen. Dat plan, dat is opgesteld 
met de actoren van de farmaceutische 
sector, de bevoegde overheid en  
de betrokken sectoren, wil een passend 
antwoord bieden op het voorspelde  
tekort aan griepvaccins.

Einde van de eerste COVID-golf in België.

“De mondmaskersoap: apothekers opnieuw 
miskend!” Reactie van de sector op de 
onbegrijpelijke beslissing van de overheid 
om de verkoop van chirurgische mondmaskers 
in de supermarkten toe te staan: “Er wordt 
aan de apothekers gedacht als we nodig zijn, 
om regeltjes te implementeren tijdens de 
schaarste en mensen te controleren, en daarna 
laat men ons vallen als een baksteen zodra 
de voorraadproblemen van de baan blijken 
te zijn. Blijkbaar loont belangenverdediging 
op korte termijn meer dan een proactieve 
en constructieve houding. En een luisterend 
oor voor een bepaalde lobby is kennelijk 
belangrijker dan een geplande en veilige 
distributie van essentieel materiaal tijdens 
deze crisis. We zullen het onthouden…”

Initiatief van de huisapothekers  
om de continuïteit van de behandeling  
van hun chronische patiënten te verzekeren.
“Maak gebruik van de troeven en  
de competenties van de apothekers!”: 
standpuntnota van de apotheeksector over  
de opheffing van de lockdown, die herinnert 
aan de rol die de apothekers kunnen spelen  
bij de distributie van beschermingsmiddelen  
en bij de COVID-screening.
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5 oktober

15 september

29 oktober

2 november

4 november

25 november

21 december

31 augustus

HALF DECEMBER

Begin van de tweede COVID-golf in België.

Op een moment dat de screening-
voorzieningen in ons land overbelast  
zijn, biedt de apotheeksector opnieuw zijn 
diensten aan en legt een gedetailleerde 
nota voor aan de overheid: “Dit zou onder 
andere asymptomatische personen de kans 
moeten bieden zich te laten testen in optimale 
omstandigheden, zowel wat betreft de kwaliteit 
van de uitgevoerde screening als de veiligheid 
van iedereen die erbij betrokken is.”

Om de apothekers te ondersteunen  
in hun taak van informatieverstrekking  
en sensibilisering van de bevolking over  
het belang van de vaccinatie tegen COVID-19, 
wordt een nieuwe sectorbrede thematische 
Taskforce opgericht. Die heeft ook de taak  
na te gaan hoe de rol van de apotheker 
ter zake in 2021 kan worden uitgebreid. 
Er ontstaat trouwens ook een tweede 
thematische Taskforce om het werk in 
verband met screening voort te zetten.Bij gebrek aan voldoende  

griepvaccins wordt de tweede fase  
van het vaccinatieplan geschrapt.

Comirnaty® krijgt een voorwaardelijke 
marktvergunning.

Een pakket maatregelen ter 
verstrenging van de tweede 
lockdown in België treedt  
in werking.

Invoering van het systeem  
‘Relais-Pharmacies’ in Wallonië  
ter bestrijding van partnergeweld  
en huiselijk geweld. 

Om de artsenpraktijken te ontlasten,  
krijgen de apothekers de toelating het 
griepvaccin af te leveren zonder medisch 
voorschrift aan 50-plussers volgens  
de derdebetalersregeling.

Een volledig nieuwe database  
van de interacties van Delphicare  
is geIntegreerd met PhiL.



Exact een maand na dit schrijven van de Risk Management Group  
aan de apotheeksector, die onder andere de apothekers opriep om 
hun patiënten te wijzen op het belang van de hygiënemaatregelen, 
noteerde ons land het eerste sterfgeval als gevolg van een 
besmetting met SARS-CoV-2. “Geconfronteerd met het gebrek  
aan duidelijke en specifieke richtlijnen voor onze sector en om op elke 
mogelijke situatie voorbereid te zijn”, had APB intussen begin maart 
het initiatief genomen om een ‘Corona’ Taskforce op te richten  
in samenwerking met alle representatieve instanties van  
de officina-apothekers – APB, Ophaco, VAN, AUP, AVB/UPB  
en de lokale beroepsverenigingen.

Die sectorbrede Taskforce met vertegenwoordigers van  
die verschillende instanties volgde de situatie op de voet,  
dag na dag (en vaak zelfs ‘s nachts), gedurende het hele voorbije 
jaar. Onvermoeibaar zette deze groep de nodige stappen bij alle 
stakeholders (overheid, artsenverenigingen, de industrie, politici, …). 
Hij bepaalde de prioriteiten voor de sector en coördineerde  
alle activiteiten die het mogelijk maakten de apothekers  
te ondersteunen, hen te begeleiden in hun taak en hun medewerking 
aan de strijd tegen het coronavirus te versterken. Zonder  
de toegewijde betrokkenheid van een groot aantal medewerkers 
van APB, die zich snel hebben aangepast aan de door de crisis 
opgelegde nieuwe werkomstandigheden, had die Taskforce niet  
zo doeltreffend kunnen werken.

INFORMATIE EN ONDERSTEUNING VOOR DE APOTHEKERS
Bij het begin van de crisis schaarden alle teams van APB zich  
achter één en hetzelfde doel: de apothekers op het terrein in staat 
stellen hun taak op het gebied van de volksgezondheid in de best 
mogelijke omstandigheden te blijven vervullen. Het tempo waarin 
informatie werd verspreid (via de digitale nieuwsbrieven van APB: 
APBnews en APBFlash) werd aangepast aan de behoeften;  
er kwam een FAQ-rubriek over het nieuwe coronavirus,  
die regelmatig werd geüpdatet naarmate de situatie evolueerde  
(dit werd al snel de rubriek ‘Info Corona’, die vrij toegankelijk  
is op het publieke deel van APB-website – zie ook p. 17); een 
speciaal e-mailadres werd in gebruik genomen, om een antwoord  
te bieden op honderden vragen van apothekers die tijdens  
de eerste weken van de crisis werden overstelpt door hun patiënten; 
er werden aanbevelingen en gevalideerde werkprocedures 
geformuleerd (rekening houdend met het schrijnend gebrek  
aan beschermingsmateriaal) om de apothekers in staat te stellen  
de veiligheid van de apotheekteams en van het publiek te verzekeren; 
betrouwbare wetenschappelijke informatie werd ter beschikking 
gesteld, evenals communicatiemateriaal voor de apotheken  
en advies om de patiënten gerust te stellen; enz. 

EEN NIEUW  
CORONAVIRUS  
DEED ZIJN  
INTREDE…

“Geachte apotheker, 

In de regio Wuhan, in China, is er een uitbraak van een nieuw 
coronavirus. Ook in andere gebieden van China en enkele andere 
landen, waaronder België, zijn gevallen ontdekt. De Belgische 
gezondheidsautoriteiten zijn waakzaam voor nieuwe gevallen.”

12
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Die informatie- en ondersteuningsopdracht bleef uiteraard  
het hele jaar door een prioriteit, onder andere om de apothekers  
op de hoogte te houden van de vele regelgevende maatregelen 
om de risico’s van tekorten te beperken (zie verder), om hen te 
briefen over de opeenvolgende updates van de aanbevelingen voor 
de apothekers of de richtlijnen van de overheid en ook over (heel) 
ingewikkelde campagnes, zoals de verspreiding van de stoffen 
mondmaskers van de federale overheid aan de bevolking  
en de griepvaccinatiecampagne.

MEDEWERKING AAN HET CRISISBEHEER
Van bij het begin van de crisis trachtten APB en zijn dienst Political  
Affairs ook nauw contact te onderhouden met de verschillende 
bevoegde overheidsinstanties, zoals het Federaal Agentschap  
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, om zijn 
deskundigheid in te brengen en mee te werken aan de dringende 
aanpassing van het regelgevend kader en aan het nemen  
van een reeks maatregelen om de risico’s van tekorten aan 
bepaalde geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten  
te voorkomen: een maatregel die tijdelijk de bereiding van biociden 
met niet-geautoriseerde gedenatureerde alcohol toestond, quota 
voor paracetamol, beperkingen op het verdelen van bepaalde 
medische hulpmiddelen en biociden, aflevering in de apotheek van 
specialiteiten die normaal voorbehouden zijn aan de ziekenhuizen, 
monitoring van de in de apotheken aanwezige voorraden van een 
aantal geneesmiddelen en grondstoffen met een hoog risico van 
tekorten, invoering van een systeem van ticketing voor het afleveren 
van zuurstof voor de ambulante zorg, gefaseerd vaccinatieplan 
tegen de seizoengriep, voorschrift voor griepvaccin in de apotheek, …

INFORMATIE EN SENSIBILISERING VAN DE BEVOLKING
Vanaf 16 maart 2020 richtte APB zich rechtstreeks  
tot de bevolking om die te sensibiliseren voor de hygiëne-  
en voorzorgsmaatregelen, die ervoor moesten zorgen dat in de 
apotheek geneesmiddelen ook op een voor iedereen veilige manier 
konden worden afgeleverd. In de loop van het jaar werden ook nog 
andere initiatieven opgestart: een sensibiliseringscampagne voor 
chronische patiënten en hun omgeving over het cruciale belang  
van het medicatieschema bij ziekenhuisopname; informatie over  
het handenwassen en het juiste gebruik van het mondmasker;  
een initiatief gericht op patiënten die hun behandeling niet  
meer verlengden, om hen te wijzen op de risico’s die zo’n 
onderbreking met zich meebrengt; een informatiecampagne  
over de griepvaccinatie en de absolute noodzaak voorrang te geven 
aan de doelgroepen, …

AANKLOPPEN BIJ DE OVERHEID
“Vergeet de apothekers niet!” Van bij het begin van de crisis namen APB en zijn partners  
ook het initiatief om die belangrijke boodschap mee te geven aan de overheid. Ondanks  
de regelmatige contacten met de verschillende politieke en gezondheidsautoriteiten  
van het land, moest die boodschap in de loop van het jaar nog verschillende keren worden 
herhaald. Eind maart uitte de sector in een open brief zijn verontwaardiging over  
de houding van de overheid met betrekking tot de prioriteit voor de beschermingsmiddelen 
en de screening. Een maand later moest een nieuw gemeenschappelijk standpunt 
van de sector de overheid eraan herinneren dat de apothekers beschikbaar en bereid 
waren een bijdrage te leveren bij de aangekondigde versoepeling van de lockdown, 
onder andere door actief mee te werken aan de teststrategie en door het verdelen van 
beschermingsmiddelen. In mei werd het “buiten spel plaatsen” van de apothekers in 
wat APB een “mondmaskersoap” noemde heftig aan de kaak gesteld in de pers. Begin 
november, bij gebrek aan reactie van de overheid, herhaalde de sector zijn voorstel om 
het testsysteem in België te versterken door de apotheken te betrekken bij de algemene 
strategie: die “bijdrage van onze sector, in overleg met de andere betrokken actoren en 
bij voorkeur gecoördineerd op lokaal vlak, zou soelaas kunnen bieden voor de momenteel 
overbelaste voorzieningen en tegelijk de testcapaciteit in ons land kunnen uitbreiden.”  
Een oproep die uiteindelijk gehoor vond… in het voorjaar van 2021!
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De kaap van één miljoen chronische patiënten die in België  
worden (of werden) opgevolgd door een huisapotheker werd  
vorig jaar overschreden, net op het moment dat de coronacrisis  
het cruciale belang van die functie duidelijk maakte. Begin april 
vroegen de ziekenhuizen aan de apotheken ervoor te zorgen dat  
het medicatieschema van hun chronische patiënten up-to-date was 
– door de covidregels mochten mensen die in het ziekenhuis werden 
opgenomen immers niet worden vergezeld van een andere persoon. 
Toen ze vaststelden dat vele patiënten hun medicatie niet verlengden, 
kwamen de huisapothekers ook in actie om de continuïteit van de 
behandeling te waarborgen.

EEN VERANTWOORDELIJKE EN SOLIDAIRE SECTOR
“Hoewel de crisis nog wel een tijd dreigt te duren, lijkt één ding  
nu wel verworven: de apothekers zullen er staan, trouw op post,  
om hun opdracht voor de volksgezondheid te vervullen en tegemoet 
te komen aan de noden van hun patiënten, en vooral van de meest 
kwetsbaren.” Die overtuigde mening die APB tien dagen na het 
begin van de eerste lockdown uitsprak, bleek volledig te kloppen. 
De Belgische apothekers hebben zich voorbeeldig gedragen en 
hebben systematisch hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
opgenomen: in 2020 bleven zij het hele jaar door open en zelfs  
op het hoogtepunt van de crisis waren zij toegankelijk voor  
de bevolking en boden ze antwoorden op de terechte nood aan 
informatie. Tegelijk slaagden zij erin het aanzienlijk hogere 
aantal apotheekbezoeken op te vangen (+ 100% tijdens de eerste 
crisisweken), organiseerden zij de thuislevering voor patiënten die 
zich niet konden verplaatsen (die activiteit verviervoudigde  
in vergelijking met de situatie vóór de crisis) en verzekerden  
zij de opvolging van de zorg voor hun chronische patiënten.  
Bij het begin van de crisis nam 80% van de apothekers ook  
op proactieve wijze contact op met andere zorgverleners voor  
het leveren van beschermingsmiddelen. Zij leverden trouwens 
een grote bijdrage aan het beperken van het risico van tekorten 
aan bepaalde geneesmiddelen en gezondheidsproducten. En ze 
waren zelfs bereid mee te werken toen de organisatoren van de 
CAP48-campagne in het najaar bij hen kwamen aankloppen om de 
traditionele verkoop van CAP48 Post-its te laten doorgaan en tegelijk 
zoveel mogelijk contacten en ontmoetingen in de openbare ruimte  
te vermijden APB en zijn medewerkers zijn trots dat ze tijdens  
de eerste tien maanden van de pandemie ondersteuning konden 
bieden aan een verantwoordelijk en solidair apothekerskorps.

“DE APOTHEKERS ZULLEN STERKER UIT DEZE CRISIS KOMEN.”
Hoewel “dit alles” eind 2020 nog niet voorbij was, wordt deze stelling 
van bij het prille begin van de crisis al ruim bevestigd. Want het 
voorbije jaar is heel duidelijk gebleken dat de apothekers een veel 
grotere rol konden spelen dan ze traditioneel toebedeeld krijgen.  
De APB zal dit potentieel, dat vandaag nog onderbenut blijft en  
dat kan bijdragen tot de verbetering van de gezondheidszorg  
in ons land, op elke manier blijven verdedigen en promoten.
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AANTAL GEOPENDE SESSIES OP 'INFO CORONA' TUSSEN 18 EN 31 MAART 2020

apb.be

De pagina’s ‘Info Corona’ op de website  
van APB – die snel voor iedereen 
toegankelijk zijn gemaakt en regelmatig 
werden aangevuld en geactualiseerd  
door de verschillende diensten van APB – 
vormden van bij het begin van de crisis  
een belangrijke informatiebron. In de tweede 
helft van maart 2020 alleen al waren  
er meer dan 8.000 bezoekers en meer  
dan 40.000 pageviews.

MAART
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KWALITEIT, ONDANKS DE CRISIS...

De kwaliteit en de veiligheid van alle activiteiten in de officina zijn 
voor ons beroep een grote uitdaging, omdat zij een recht zijn voor 
de burger, een eis van de overheid en een troef voor onze sector. 
Daarom ontwikkelt APB al enkele jaren een gestructureerd beleid 
op dit gebied, in 2019 versterkt door de invoering van een visienota 
‘Kwaliteitsbeleid’. De centrale doelstelling van dit beleid is elke 
apotheek de tools en ondersteuning bieden die nodig zijn voor  
de ontwikkeling van een effectief kwaliteitsbeleid voor de apotheek. 

Tegen deze achtergrond en ondanks de 
aanzienlijke werklast als gevolg van de 
crisis:

• Zette de werkgroep ‘Kwaliteitsbeheer in 
de apotheek’ het hele jaar zijn werk voort 
met het oog op de selectie en validering 
van specifieke, objectieve en realistische 
kwaliteitsindicatoren waarmee de kwaliteit 
van de in apotheken verstrekte diensten en 
zorg op nuttige wijze kan worden gemeten.

• Werd parallel daarmee het testen van  
een reeks sleutelindicatoren in reële 
situaties voortgezet in het kader van  
de 6 proefprojecten voor intercollegiale 
coaching die door de beroepsverenigingen 
zijn opgezet in West-Vlaanderen (De 
Westvlaamse) en Oost-Vlaanderen (KOVAG), 
in Henegouwen (UPHOC), in Limburg (KLAV) 
en in de provincies Antwerpen (KAVA) en 
Luik (APPL). De evaluatie van deze lokale  
projecten werd uitgevoerd door de werkgroep 

‘Kwaliteitsbeheer in de apotheek’, die een 
advies heeft opgesteld voor de Bondsraad 
(BR) van APB. In de BR werd besloten  
een externe audit te laten uitvoeren voor  
alle apotheken die lid zijn van APB, op basis 
van de audit die door UPHOC is uitgevoerd  
in het kader van hun proefproject.

• Werd vorig jaar het werk voortgezet om  
de in 2019 gelanceerde zelfevaluatiemodule 
MyQualityAssistant te actualiseren en uit  
te breiden, met de vernieuwing van de derde 
vragenlijst over magistrale bereidingen, 
die specifiek gericht is op de documentatie 
en etikettering van bereidingen. Bovendien 
werd de modernisering van de volledige 
MyQualityAssistant-applicatie – die sinds  
de lancering in 2011 vrijwel ongewijzigd  
is gebleven – op de rails gezet. Naast  
een verjonging van de interface is het  
de bedoeling de bruikbaarheid ervan als 
dagelijks werkinstrument voor de apotheker 
te vergroten.



17

JA
A

R
VE

R
S

L
A

G
 2

02
0

DGO ANALYSEERT 
MONDMASKERS  
EN BEHANDELINGEN 
TEGEN COVID
Mondmaskers, hydroalcoholische 
gel, medicatie, … De Dienst voor 
Geneesmiddelenonderzoek van APB 
onderzocht een groot aantal producten 
die werden gebruikt in het kader van de 
gezondheidscrisis. Door de schaarste van 
bepaalde geneesmiddelen deed de overheid 
een beroep op de DGO om steriliteitstests 
uit te voeren op producten voor de 
behandeling van COVID-19. Het ging vooral 
om benzodiazepinen, vaak gebruikt bij 
slapeloosheid of angststoornissen,  
en om curare, neuromusculaire blokkers. 
De DGO voerde ook analyses uit op 
hydroxychloroquine.

De APB verdiepte zich verder ook in de 
kwaliteit van de chirurgische mondmaskers 
die in de apotheek werden verkocht. Er 
werden willekeurig tien stalen ingezameld 
in de Belgische apotheken, die vervolgens 
werden onderzocht. Het resultaat: de tien 
maskers voldeden allemaal perfect aan  
de geldende normen.

Ten slotte vroeg een confrater via 
het systeem van de productklachten 
(MyQualityControl) aan de DGO een  
te koop aangeboden hydroalcoholische gel  
te controleren. Uit de analyses bleek dat  
er geen kwaliteitsprobleem was.
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HET KWALITEITSPROGRAMMA 
BEREIDINGEN IN 2020
Eind februari, enkele dagen voor het begin van de eerste golf 
van het coronavirus in ons land, is een nieuwe cyclus van het 
Kwaliteitsprogramma Bereidingen (KPB) van start gegaan. Van 
de 105 apotheken die waren geselecteerd om hun 50 mg sulpiride 
capsules te laten controleren (een bereiding die in 2018 al het 
voorwerp was geweest van een KPB-analysecyclus), slaagden 
75 erin hun bereiding op tijd bij APB te bezorgen, ondanks de 
aanzienlijke werklast als gevolg van de opkomende pandemie. In 
2020, een jaar dat zijn weerga niet kende, had men kunnen vrezen 
voor een massale terughoudendheid tegenover het KPB. Dat was 
niet het geval: apothekers reageerden! En de CWOA- en DGO-teams 
hebben hun uiterste best gedaan de geplande cycli te organiseren, 
ondanks de moeilijke werkomstandigheden. Wat 2020 betreft:

Er werden 9 analysecycli georganiseerd (tegenover 11 in 2019); 

642 apothekers namen deel, gemiddeld iets meer dan 71 per cyclus 
(tegenover 70 in 2019); 

De DGO heeft 706 bereidingen geanalyseerd (112 minder dan in 2019).

Alle globale resultaten van de in 2020 georganiseerde cycli zullen 
vóór het einde van de zomer in de Korte Berichten gepubliceerd 
worden. Dit programma is dan ook constructieve feedback blijven 
geven aan de deelnemende apotheken en heeft, waar nodig, algemene 
lessen getrokken om onder meer de TMF-protocollen te verbeteren.
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APB ONDERSCHEIDT ZICH 
OPNIEUW OP HET JAARLIJKSE 
CONGRES VAN DE FIP
Na de Health Promotion Campaign Award in 2018 werd APB in 
september 2020 opnieuw bekroond, deze keer met de Pharmacy 
Practice Improvement Award for 2020 voor zijn Kwaliteitsprogramma 
Bereidingen, waaraan al 20% van de Belgische officina-apothekers 
heeft deelgenomen sinds de start in 2017. Deze prijs wordt elk jaar 
uitgeloofd en bekroont een programma ontwikkeld en beheerd door 
een lidorganisatie van de International Pharmaceutical Federation 
(FIP) ter bevordering (of uitbreiding) van de apotheekpraktijk  
door een vernieuwende visie op de rol van de apotheker.

Naar aanleiding van deze Award herinnerde Lieven Zwaenepoel,  
de toenmalige voorzitter van APB, aan het sterke engagement  
van APB in deze materie: “De magistrale bereiding wordt soms  
als een ouderwetse activiteit beschouwd, maar APB is er stellig  
van overtuigd dat dit decennium zal worden herinnerd als de revival van 
de apotheker die bereidingen maakt, als antwoord op maatschappelijke 
noden, door middel van onder andere nieuwe doseervormen, zoals 
de biologisch afbreekbare orale film, de productie van vaste orale 
doseervormen via 3D-printing en het gebruik van farmacogenetische 
informatie om doseringen individueel aan te passen. Het is een eer  
deze internationale award te ontvangen, vooral voor ons laboratorium 
en onze wetenschappelijke afdeling, die het project mee hebben geleid.”



Van bij het begin van de pandemie bleek 
het voor onze sector belangrijk de 
apothekers te betrekken bij de algemene 
screeningstrategie van de overheid,  
met name voor asymptomatische personen. 
Op 3 november 2020 herhaalden APB  
en Ophaco samen in een persbericht  
dat zij “hun diensten aanboden”. 

Zij deden dat met een dubbele bedoeling: 
enerzijds wilden zij de beleidsmakers  
eraan herinneren dat een bijdrage van onze 
sector – in overleg en gecoördineerd met  
de andere actoren – soelaas kon bieden voor 
de overbelaste voorzieningen en tegelijk 
de capaciteit kon uitbreiden; en anderzijds 
wilden zij de apothekers een duidelijk kader 
aanreiken. 

In aansluiting daarop hebben APB en Ophaco 
de overheid daadwerkelijk een concreet 
voorstel voorgelegd over de uitrol  
van antigeensneltesten in de apotheek.  
In het document worden de noodzakelijke 
voorwaarden voor een dergelijke uitrol 

OVERHEID MIST 
KANS VOOR  
COVID-SCREENING  
IN DE APOTHEEK
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DE TRANSMURALE 
FARMACEUTISCHE ZORG 
OPTIMALISEREN
De continuïteit van de zorg voor de patiënt, doorheen de hele keten 
van zorgverleners en zorgvoorzieningen, is een gemeenschappelijk 
doel van de apothekers in de officina-apotheken en in de ziekenhuizen. 
Daarvoor is een overdracht van informatie over de medicatie nodig, 
om fouten, ongewenste bijwerkingen of de (weder)opname van een 
patiënt in het ziekenhuis te vermijden. 
 
Sinds enkele jaren wordt er nagedacht over de optimalisering van 
die “transmurale farmaceutische zorg”. Maar vooraleer voorstellen  
te formuleren, moest men het nog eens worden over de definitie  
van de concepten. Daarbij werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van de bestaande wetten, regelgeving en richtlijnen. Die eerste  
stap kreeg in 2020 concreet gestalte binnen een werkgroep  
ad hoc van officina- en ziekenhuisapothekers, gecoördineerd  
door de Cel Kwaliteit van de FOD Volksgezondheid. 

De werkgroep stelde allereerst vast dat er inderdaad  
een complementariteit bestaat tussen de zorgverleners  
op het vlak van geneesmiddelenbehandeling, die evenwel  
nog kan worden versterkt. Vervolgens werkte de groep aan een  
“Nota over optimale transmurale farmaceutische zorg” voor politici  
en beroepsorganisaties, met prioritaire maatregelen rond  
drie strategische krachtlijnen: eHealth, de zorgcontinuïteit  
en de veiligheid van de patiënt. Zijn werkzaamheden werden  
in 2021 voortgezet, altijd met de belangen van de patiënten  
en de continuïteit van de zorg in het achterhoofd.

bepaald: een nauwkeurig juridisch 
kader, de beoogde doelgroep, duidelijke 
kwaliteitsprotocollen, de keuze en het 
gebruik van gevalideerde testen, …  
Een cruciaal onderwerp in dit voorstel  
is de vrije keuze van de apotheker om al  
dan niet deel te nemen aan het initiatief.

Het is te betreuren dat de overheid 
uiteindelijk heeft beslist geen gebruik 
te maken van ons kanaal in haar 
screeningsstrategie in 2020, in tegenstelling 
tot wat in vele andere landen gebeurde.  
Door geen rekening te houden met onze 
mogelijke inbreng en troeven, vooral  
op het vlak van toegankelijkheid, snelheid, 
nabijheid, kwaliteit, … heeft zij een echte 
kans gemist (die ze uiteindelijk wel greep  
in de zomer 2021).

Dat heeft APB echter niet verhinderd  
in samenwerking met AVB-UPB een proef-
project op te zetten voor diabetesscreening,  
en wel met de opmerkelijke steun van  
de Brusselse overheid.
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AFLEVERING  
DERDE-BETALER  
ZONDER VOORSCHRIFT
Sommige data vormen een mijlpaal in het proces van erkenning van ons beroep. In het 
najaar van 2020 vielen er alvast twee belangrijke momenten te noteren. Allereerst mogen 
apothekers vanaf 10 september rechtstreeks de derde-betalersregeling toepassen bij 
het afleveren van een morning-afterpil, zelfs zonder voorschrift. En daarnaast mogen 
apothekers vanaf 5 oktober het griepvaccin voorschrijven en afleveren aan 50-plussers, 
met toepassing van de derde-betalersregeling. 

NOODANTICONCEPTIE
Bij het opstellen van de begroting 2020 van het RIZIV, stelde 
APB voor de derde-betalersregeling toe te passen voor 
‘noodanticonceptie zonder voorschrift’. Vervolgens legden wij  
het idee voor aan alle politieke partijen en werd het omgezet  
in een wetsvoorstel van socialistisch volksvertegenwoordigster 
Eliane Tillieux. Daarna begon ons werk om de leden van  
de Commissie Gezondheid te sensibiliseren voor de belangrijke 
rol van de apothekers bij het voorkomen van ongewenste 
zwangerschappen. Die inspanningen resulteerden ten slotte  
in een vrijwel unanieme stemming in de Kamer: de apothekers 
kregen voor het eerst de toelating een geneesmiddel zonder 
voorschrift af te leveren volgens de derde-betalersregeling. 

GRIEPVACCIN 
De griepvaccinatiecampagne 2020 kende heel wat verwikkelingen 
(fasering, onbeschikbaarheid, …). Ze vormde ook een keerpunt 
voor ons beroep, dankzij de publicatie van een Koninklijk Besluit, 
waardoor apothekers, mits naleving van een streng protocol, het 
griepvaccin mogen voorschrijven en afleveren aan 50-plussers, met 
onmiddellijke terugbetaling. Dat KB kwam er na intense discussies 
tussen de overheid, het RIZIV, het FAGG, de artsensyndicaten en  
de vertegenwoordigers van de apothekers (APB en Ophaco). Ook 
hier werd de rol van onze sector op de eerste lijn verder versterkt!
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FLAG  
“UITZONDERING OP HOOFDSTUK IV”

De continuïteit van de behandeling is heel belangrijk voor onze 
patiënten, maar zoals u maar al te goed weet, wordt die soms 
bedreigd door de schaarste van geneesmiddelen! Maar gelukkig is 
er op dat vlak wel wat vooruitgang geboekt. Zo mogen apothekers 
sinds 1 november 2020 onder strikte voorwaarden een alternatief 
afleveren voor een niet beschikbaar geneesmiddel uit hoofdstuk 
IV – dat dus onderworpen is aan een machtiging van de adviserend 
arts – en de tarifering ervan ‘forceren’ via de flag “uitzondering op 
hoofdstuk IV”. Daartoe moet het alternatief gelijkaardig zijn aan  
de medicatie waarvoor de patiënt een geldige machtiging heeft.  
Een andere conditio sine qua non is dat de apotheker op het 
voorschrift moet verwijzen naar een contact met de voorschrijver  
en ook de reden voor de flag moet vermelden. Dit zal het fenomeen  
van de onbeschikbaarheid niet oplossen, maar het is wel een mooie 
stap vooruit om u het leven te vergemakkelijken op een terrein  
waar dat echt nodig is, ten gunste van de continuïteit van de zorg  
en in het belang van de patiënten!
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ONZE CONTACTEN MET DE POLITICI? 
ONONTBEERLIJK! 
Sinds de verkiezingen van 26 mei 2019 – en de voorstelling van ons Memorandum aan  
de vooravond daarvan – onderhield ons Bestuurscomité voortdurend contacten met  
de politiek, onder andere voor uitwisseling van informatie over de lessen uit de pandemie. 
De gezondheidscrisis heeft immers aangetoond dat het apothekerskanaal beschikbaar  
en toegankelijk is voor het publiek om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg  
te verzekeren. Tijdens deze zomer voerde ons Bestuurscomité heel wat gesprekken  
met de beleidsmakers, zolang er geen nieuwe federale regering was, om hen te herinneren 
aan de essentiële en onderbenutte rol van de apothekers.

DENK AAN DE APOTHEKERS!
En omdat voorbeelden meer zeggen dan een lang verhaal, richtte het Bestuurscomité  
zich tijdens die “Ronde langs de politieke partijen” met concrete voorstellen tot  
de politici. Al onze voorstellen, over verantwoorde zelfmedicatie, de belangrijke rol  
van de huisapotheker voor een goed geneesmiddelengebruik, haar of zijn betrokkenheid  
bij het zoeken naar multidisciplinaire synergie voor zowel preventie, voorlichting  
als ondersteuning bij het goede gebruik van geneesmiddelen, verkondigden dezelfde 
boodschap: Denk aan de apothekers!

VEELBELOVENDE ALGEMENE BELEIDSNOTA
In oktober 2020, meer dan een jaar na de stembusgang en kort na onze “Ronde  
langs de politieke partijen”, werd eindelijk een federale regering gevormd en werd  
Frank Vandenbroucke benoemd tot minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.  
Het is niet te verwonderen dat de pandemie en de strijd tegen het coronavirus een centrale 
plaats kregen in zijn Algemene Beleidsnota. Maar onze inspanningen zijn niet tevergeefs 
geweest! De veelbelovende tekst stelde een herwaardering van de eerste lijn voor, met 
inbegrip van onze sector. Dat bood alvast mooie vooruitzichten voor onze beroepsgroep  
om meer en beter betrokken te worden bij preventie en voorlichting van de bevolking.  
Iets waaraan we in 2021 nog intensiever zullen werken!

OVERLEG MET ARTSEN VORDERT
De vzw MFO-CMP ondersteunt het medisch-farmaceutisch 
overleg sinds daarvoor een wettelijk kader bestaat. Dit platform, 
dat de representatieve verenigingen van artsen (ASGB/Kartel, 
BVAS, AADM, SSMG) en apothekers (APB, Ophaco) bijeenbrengt, 
biedt ruimte voor dialoog over de professionele ontwikkeling en 
de samenwerking tussen de twee beroepen, over vastgestelde 
problemen en eventuele oplossingen.

In 2020 sloeg onze sector de handen in elkaar met de SSMG en 
Domus Medica om twintig thema’s door te lichten in verband met 
de samenwerking op de eerste lijn. Daarbij werden vijf prioritaire 
krachtlijnen bepaald en omgezet in een beleidsdocument, 
dat bestemd is voor minister van Volksgezondheid Frank 
Vandenbroucke. Eén van de krachtlijnen is de digitale uitwisseling 
van informatie, zoals het project ‘VIDIS’ voor een gedeeld 
multidisciplinair medicatieschema. Het idee geniet de steun  
van onze sector en vervolgt zijn weg bij de artsen, zonder  
dat er evenwel (in dit stadium) al een consensus is bereikt.  
Het platform is niettemin een forum voor uitwisseling,  
van waaruit een gezamenlijke evolutie mogelijk wordt.

De vzw meent dat de tandem arts-apotheker heel belangrijk is 
en dat de samenwerking tussen beiden moet worden versterkt 
in het belang van de volksgezondheid. Een relevant voorbeeld 
van de meerwaarde van die samenwerking is de steun voor de 
aanbevelingen van het project ‘Come-On’, dat streeft naar een 
rationeler geneesmiddelengebruik in de RVT. In 2020 werd hierrond 
al een consensustekst goedgekeurd.
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ALLE AANDACHT  
VOOR VERANTWOORDE 
ZELFMEDICATIE  
IN SEPTEMBER
Door de pandemie is gebleken hoe belangrijk het is thuis 
te beschikken over bepaalde basisgeneesmiddelen en 
-gezondheidsproducten. Maar zelfmedicatie zonder medeweten of 
toezicht van een gezondheidsprofessional kan leiden tot gevaarlijk 
gedrag, zoals buitensporig gebruik. Vandaar het belang van 
verantwoorde zelfmedicatie onder begeleiding van een officina-
apotheker, een thema dat we in september 2020 op twee manieren 
in de kijker plaatsten bij het brede publiek!

OP MIJN GEZONDHEID!
De Werelddag van de Apotheker, op 25 september, is traditioneel  
de gelegenheid om de schijnwerpers te richten op ons beroep,  
onze toegankelijkheid en onze deskundigheid. Met de campagne 
‘Mijn huisapotheker waakt over mijn gezondheid!’ nodigden we  
van 21 tot 26 september 2020, in samenwerking met onze partners*, 
onze medeburgers uit om – na afspraak – de inhoud van hun 
medicijnkastje naar hun huisapotheker te brengen. Zo konden ze 
een beroep doen op de deskundigheid van de apotheker op het 
gebied van zelfmedicatie en tegelijk een check-up laten doen van 
hun huisapotheek. Onze affiches, flyers en video’s op de sociale 
media vroegen aandacht voor deze sterk gewaardeerde dienst  
die de apothekers leveren. De gezinnen die ervan gebruikmaakten, 
verlieten de apotheek met de glimlach. Zij beschikken nu over  
een huisapotheek die voorbereid is op kleine gezondheidskwaaltjes, 
dankzij de goede raad van hun apotheker! 

WAKEN OVER UW GEZONDHEID
Parallel daarmee liep vanaf september een campagne met 
raamstickers in de apotheken die zich hadden ingeschreven  
voor de actie Image Building van Apotheek 3.0. Die campagne met  
het thema ‘Waken over uw gezondheid’ versterkte de boodschap van 
verantwoorde zelfmedicatie. Stickers op de ramen en op de vloer 
en ook wobblers vestigden de aandacht van het grote publiek op 
dit thema en op de begeleidende rol van de apotheker bij het goed 
gebruik van geneesmiddelen. Dat is in het belang van iedereen, 
want begeleide zelfmedicatie biedt ook een waarborg en een kans 
voor de patiënten, de volksgezondheid en de sociale betalers!

Tegelijk legde APB ook een standpuntennota over begeleide  
en verantwoorde zelfmedicatie voor aan de politieke wereld.  
Wordt vervolgd…

*AUP, AVB-UPB, VAN, Ophaco en Bachi.
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DATING FLUX

De apotheker ondersteunen in zijn dagelijkse praktijk met data, dat is waar het project 
‘Dating’ van de afdeling Flux op APB om draait. De analyse van verschillende types data  
kan leiden tot gefundeerde voorspellingen qua medicatienoden en zorgbehoeften,  
die de apotheker kunnen ondersteunen bij het dagelijkse beheer van zijn officina  
en de zorg voor zijn patiënten. PREVENTIE is daarbij het hoogste streefdoel. 

In 2019 schakelde het ‘Dating’-project een versnelling hoger, wat in 2020 leidde tot verhoogde 
inzichten op drie vlakken:

1. ZORGREGISTRATIEPROJECTEN 
FarmaFlux investeert steeds meer in initiatieven van zorgregistratie. In 2020 betrof  
het ongeveer 30 initiatieven waarvoor CNK-codes gecreëerd werden, die apothekers 
toelaten hun zorgacties te registreren.

2. GENEESMIDDELENGEBRUIK
In het kader van het beheer van de coronapandemie in ons land, bezorgde FarmaFlux  
in 2020 tijdelijk en uitzonderlijk geanonimiseerde en geaggregeerde data aan Sciensano  
om voorspellende modellen te kunnen creëren. Persoonsgegevens van patiënten werden 
niet vrijgegeven.

COVID-EXIT: FarmaFlux maakte het aantal verpakkingen per dag geaggregeerd  
op gemeenteniveau over voor dextromethorfan R05DA09, paracetamol, keelpreparaten 
R02AA, teneinde voorspellende modellen te creëren van hospitalisatietrends  
op provinciaal niveau.

MONITOR COVID-19: om voorspellende modellen op te stellen voor geneesmiddelentekorten 
en een eventuele nieuwe golf van de epidemie, bezorgde FarmaFlux aan Sciensano 
informatie over het aantal verpakkingen per dag geaggregeerd op nationaal niveau 
van methylprednisolon, salbutamol, inhalatiecortico, paracetamol, ritonavir, 
hydroxychloroquine, morfine, L-thyroxine, amoxicillin, amoxicillin + clavulaanzuur, 
azithromycine, clarithromycin, midazolam, thiopenthal, propofol, atracurium, 
cisatracurium, enz.

FarmaFlux is ook nagegaan hoeveel apotheken de 7 en de 21 voorafgaande dagen geen  
enkele technische registratie van een aflevering hebben uitgevoerd. Dit cijfer geeft  
een indicatie over de uitval van apotheken in deze covidperiode. Hier wordt geaggregeerd 
op provinciaal niveau.

Een 80-tal apotheken heeft aangegeven hieraan niet te willen deelnemen. Hun gegevens 
werden dan ook verwijderd uit de nationale monitoring. De vrijgave van resultaten wordt 
uiteraard stopgezet aan het einde van de crisis.

3. FARMACEUTISCHE ZORG
Psychofarmaca in WZC: volledige operationele ondersteuning van het pilootproject 
Leiehome. Het project werd eind 2020 afgerond. Via FarmaFlux werden de cijfers over  
het psychofarmacagebruik verzameld en verwerkt, om het psychofarmacabeleid in de WZC 
in kaart te brengen en terug te koppelen naar de aanleverende apotheker. Deze gegevens 
laten de apotheker toe actie te ondernemen om het verbruik te doen dalen. Enkele cijfers:

— 51 RUSTHUIZEN beleverd door 30 APOTHEKEN
— Continue opvolging van 6.000 PATIËNTEN
—  Opvolging Goed Geneesmiddelengebruik (GGG)  

en begeleiding voor 140.000 VERPAKKINGEN
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APOTHEEK 3.0
Het initiatief Apotheek 3.0 is gecreëerd om aan de hand van tal  
van projecten apothekers zo goed mogelijk te ondersteunen  
in de evolutie van hun beroep. In 2020 lag de focus in hoofdzaak  
op het project ‘Groepsaankopen’ en het project ‘Thuislevering’.

GROEPSAANKOPEN
Vanuit het principe “zich verenigen om de beste voorwaarden 
te verkrijgen”, werden mooie kortingen onderhandeld voor de 
aankoop van tal van producten die nuttig zijn in de dagelijkse 
apotheekpraktijk. In 2020 ging het om:

GENEESMIDDELENTASJES HUISAPOTHEKER 
(2 €/stuk): 10.000 ex. verkocht.
KANTOORMATERIAAL Lyreco (gemiddelde korting van 30%): 
Totaalbedrag aankopen = 176 835,07 €. 
Totale korting > 75.000 €.
DRAAGTASSEN HUISAPOTHEKER Lyreco :

PAPIEREN DRAAGTAS : prijs 27,60 € per verpakking  
van 250 exemplaren. 3 keer 300 verpakkingen verkocht.  
225.000 exemplaren in totaal.
KATOENEN DRAAGTAS : prijs 106 € per verpakking van  
200 exemplaren. Eenmalige actie. 125 verpakkingen verkocht. 
25.000 exemplaren in totaal.

612 BLOEDDRUKMETERS en 68 WEEGSCHALEN Hartmann.  
Totale korting 18.852,11 €.
APOTHEEKSCHORT (korting 20%): 387 ex. verkocht  
tegen aankoopprijs (tussen 20,27 € en 29,36 € (excl. btw), 
afhankelijk van model).
ELEKTRONISCHE PRIJSLABELS (10% korting; vanaf 2.500 ex.  
20% korting; vanaf 50 deelnemers 26% korting): bestelling  
door 90 apotheken. Totale korting 193.376,30 €. Gemiddeld 2.148,63 € 
korting per apotheek.

THUISLEVERING
Het project ‘Thuisleveringen’ werd versneld opgestart midden 
maart, tijdens de eerste piek van de coronacrisis, om op een 
zorgzame manier geneesmiddelen en andere producten  
aan huis te leveren. De werkgroep deed daarvoor een beroep  
op softwareleverancier Voict, wiens platform DireXtion toelaat op 
basis van de ingegeven thuisleveringen een optimale routeplanning 
op te stellen. Opgestart in de regio Vlaams-Brabant met enkele 
gemotiveerde apothekersgroepen, kwam er al gauw interesse 
vanuit andere delen van het land en startten apothekers er 
zowel in groep als individueel. Medewerkers van verschillende 
beroepsverenigingen ondersteunden hun apothekers bij opstart  
en opvolging van dit project.

Op APB.be werd een Toolbox gecreëerd met daarin alle nodige info 
en tools om het apothekers gemakkelijk te maken in het project  
te stappen. Onze webinars konden rekenen op grote belangstelling, 
maar liefst 265 apothekers schreven in. Om een beter zicht te 
krijgen op de omvang van de thuisleveringen ongeacht het systeem 
(individueel of in groep, met of zonder routeplanner), werd  
een CNK-code aangemaakt. Op die manier is de evolutie  
van thuisleveringen op te volgen door de apothekers zelf en  
op een geanonimiseerde wijze door de beroepsverenigingen.
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PhiL  
ONDERSTEUNT  
DE APOTHEKER  
IN DE DAGELIJKSE  
PRAKTIJK

In april 2019 werden alle administratieve en wetenschappelijke 
gegevens over geneesmiddelen en gezondheidsproducten uit 
de databanken van APB samengebracht en aangeboden in één 
en dezelfde gebruiksvriendelijke applicatie, de Pharmaceutical 
Information Library, of PhiL. In 2020 kreeg de applicatie er  
al enkele nieuwe functionaliteiten bij en werd de module  
over geneesmiddeleninteracties vernieuwd. Steeds in functie  
van een betere ondersteuning van onze leden in de dagelijkse 
praktijk, uiteraard!

POSOLOGIE VERTALEN
Onjuist gebruik van geneesmiddelen en een gebrek aan therapie-
trouw komen veel voor bij anderstalige patiënten, deels omdat  
zij de juiste toedieningswijze in onze taal niet goed begrijpen.  
Dankzij een samenwerking met de Universiteit Antwerpen, kon  
APB een tool in PhiL integreren die de mogelijkheid biedt om onder  
andere de dosering en de toedieningswijze van een geneesmiddel  
te vertalen uit het Nederlands of het Frans in 17 andere talen.

PRODUCTFOTO’S
Door foto’s te integreren in de webapplicatie, kan de apotheker 
zowel de verpakking als de inhoud visualiseren van elk product  
dat op PhiL aanwezig is. Dat laat toe om snel formaat, vorm en kleur 
van bijvoorbeeld een tablet te controleren. Eind 2020 bevatte PhiL  
al ongeveer 55.000 foto’s.

VERNIEUWDE MODULE GENEESMIDDELENINTERACTIES
Op 15 september 2020 werd een volledig nieuwe interactiedatabank 
van DelphiCare geïntegreerd in PhiL. Die databank biedt  
de beste garantie voor veilige aflevering van geneesmiddelen. 
De workflow-informatie over interacties is specifieker, meer 
gestructureerd en uitgebreider in de nieuwe versie. De info is ook 
onderverdeeld in aparte rubrieken, die afzonderlijk geraadpleegd 
kunnen worden. De belangrijkste nieuwigheden en verbeteringen:

INTERACTIES PER STOFPAAR:  
interactie-informatie over de specifieke 
interagerende stofcombinatie, wat toelaat 
informatie sneller te verwerken en de 
interactie efficiënter af te handelen.

INDELING VOLGENS KLINISCHE 
RELEVANTIE: indeling van interacties 
volgens gecontra-indiceerd, ernstig,  
matig ernstig, gering, waarschuwing van  
de producent, geen interactie te verwachten 
of geen uitspraak mogelijk. De klinische 
relevantie kan ingesteld worden als 
weergavefilter.
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De informatie over interacties wordt weergegeven als snelinformatie 
(de meest essentiële informatie om een interactie aan de balie 
vlot af te handelen), maar kan ook opgevraagd worden als 
expertmonografie die dieper ingaat op de interactie.

FREQUENTIE VAN OPTREDEN:  
vermelding van hoe waarschijnlijk  
een interactie zal optreden.

BRONNENBEOORDELING EN AARD VAN DE 
BRONNEN: vermelding van de kwaliteit  
van beschikbare gegevens en de aard  
van de geraadpleegde bronnen.

RICHTING VAN DE INTERACTIE: 
beschrijving van welke interactiepartner  
de andere beïnvloedt, of de werking  
van beide partners gewijzigd wordt, 
of dat het effect van de interactie niet 
nauwkeuriger kan worden gedefinieerd. 

BIJWERKINGEN EN SYMPTOMEN:  
deze info werd in een aparte rubriek 
opgenomen en in toegankelijke taal  
omgezet om de communicatie met  
patiënten te vereenvoudigen.

RISICOFACTOREN:  
opgenomen in een aparte rubriek.

MONITORING VAN DE INTERACTIE: 
informatie over monitoring indien  
die deel uitmaakt van de afhandeling  
van de interactie.

DOSISAANPASSINGEN BIJ DE 
AFHANDELING VAN DE INTERACTIE: 
informatie over eventuele aanpassingen  
van dosis of doseerschema, indien  
die deel uitmaken van de afhandeling  
van de interactie.

INTERACTIES MET VOEDINGS- EN 
GENOTMIDDELEN: deze informatie  
is voortaan standaard opgenomen  
en kan ingesteld worden als onderdeel  
van de interactieanalyse.

OPZOEKEN VAN ALTERNATIEVE 
STOFPAREN: mogelijkheid om stofparen  
op te zoeken die geen interactie vertonen  
of waarvoor de klinische relevantie lager  
is dan die van het oorspronkelijke paar.



30

‘welkom bij je huisapotheker’
Het luik B2C-communicatie van APB is erop gericht het imago van de officina-apotheker als 
professionele en toegankelijke zorgverlener bij de burger/apotheekbezoeker te versterken. 
Dat doen we onder andere aan de hand van jaarlijkse imagocampagnes, informatie over  
de apotheek en de wachtdienstregeling op de publiekswebsite apotheek.be en een aanbod 
van patiëntenfolders aan onze leden voor gebruik in de dagelijkse interactie met patiënten.

In 2020 werd dit B2C-luik sterk vernieuwd. Niet alleen zag het patiëntentijdschrift ‘welkom 
bij je huisapotheker!’ het licht – met extra een gelinkt online platform voor abonnees ter 
ondersteuning van de zorg en communicatie in de officina zelf – maar ook apotheek.be 
kreeg een update, met een nieuwe look én een vlottere opzoeking van de apotheek  
in de buurt/van wacht.

Leden genieten gratis van die dienstverlening van APB, enkel het patiëntentijdschrift  
wordt aangeboden als een betalend abonnement, dat de druk- en leveringskosten  
zou moeten dekken. Een aantal tariferingsdiensten bezorgde ook gratis exemplaren  
aan hun tariferende leden.

UPDATE SITE MYAPB

VERNIEUWDE B2C-COMMUNICATIE

Nieuw tijdschrift voor patiënten ‘welkom bij je huisapotheker!’

Online platform op MyAPB voor abonnees 

Vernieuwde publiekswebsite apotheek.be 

We maakten van een (technische) nood 
om te migreren een deugd en gaven onze 
ledenwebsite een welkome update. De inhoud 
van de site is nu beter ‘bewegwijzerd’  
en de gerichte zoekmogelijkheden werden 
uitgebreid. Kortom: onze leden vinden veel 
sneller hun weg naar de nodige informatie. 
Tijdwinst verzekerd!

Nieuw in de navigatiebalk op de homepage 
zijn Nieuws en Ziekenhuizen. Onder dat 
eerste tabblad zal in de toekomst actuele 
inhoud beter tot zijn recht komen en onder 
het tweede verzamelen we, wel ja, inhoud 
die specifiek voor de ziekenhuissector 
interessant is.

Ieder domein op de ledenwebsite MyAPB 
heeft nu een apart zoekvenster om in  
de desbetreffende rubriek een opzoeking 
te lanceren. Een voorbeeld: info over 
begeleidingsgesprekken GGG kan vlot 
opgezocht worden via de zoekmotor 
onder het domein ‘Geneesmiddelen en 
farmaceutische zorg’. De resultaten van  

die opzoeking zullen relevanter en beperkter 
zijn dan een opzoeking via de algemene 
zoekmotor vanaf de homepagina van MyAPB. 

Ook de navigatietegels, die voortaan in 
de verschillende rubrieken zijn gebruikt, 
faciliteren de zoektocht naar de gewenste 
informatie op MyAPB. Bovendien is er onder 
de horizontale navigatiebalk van de site een 
“navigatiedraad” toegevoegd, zodat onze 
leden met een eenvoudige muisklik kunnen 
surfen naar het gewenste niveau tijdens een 
tocht doorheen de veelheid aan informatie 
die onze website rijk is.

MEDEDELINGEN VAN FIRMA’S
In 2020 werden 11 edities van de newsletter 
Mededelingen van firma’s uitgestuurd,  
de digitale nieuwsbrief die apothekers 
toelaat belangrijke berichten met één klik  
op te volgen. Sinds het najaar van 2019 
blijven onze leden dus nog gemakkelijker  
op de hoogte van de mededelingen van 
firma’s die verschijnen in onze Korte 
Berichten en op de homepagina van MyAPB.
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ZWANGERSCHAP, DIABETES,  
HART- EN VAATZIEKTEN, …  
NIEUWE DIENSTEN IN DE APOTHEEK

In maart 2020 vierde Apotheek 3.0 zijn 
tweede verjaardag! Dit jaar bood de 
kans te werken aan nieuwe diensten 
die de apotheken aan hun patiënten 
kunnen aanbieden. Daartoe werden twee 
pilootprojecten opgestart: in Vlaanderen liep 
van juni tot november ‘(Graag) zwanger?’ en 
vanaf oktober was er in Brussel ‘Care Test’.

Het project ‘(Graag) zwanger?’ wil de rol 
van de apotheker beklemtonen bij het 
begeleiden van vrouwen die zwanger willen 
worden of het al zijn. De startbijeenkomst 
van dit proefproject werd bijgewoond 
door 28 apothekers. 14 apothekers namen 
vervolgens actief deel aan het project  
door gesprekken te voeren over GGG  
bij zwangerschap. Die gesprekken bieden 
de kans de vrouwen te begeleiden vóór en 
tijdens hun zwangerschap (vooral tijdens  
de eerste weken), door hen te informeren  
en advies te geven. Daarbij wijst de apotheker 
onder andere op het belang van foliumzuur, 
vaccinatie en een gezonde levensstijl.  

Hij raadt ook het gebruik van geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten aan of af 
tijdens de zwangerschap. Door die groep 
van patiënten aandachtig op te volgen, 
garandeert de apotheker een betere zorg  
en ook de trouw van de patiënten.

Het project ‘Care Test’, waarbij APB als 
partner optreedt, wordt uitgevoerd door  
een Brussels universitair consortium en  
is gericht op een vroegtijdige screening van 
diabetes en hart- en vaatziekten. Concreet 
komt het erop neer dat de deelnemende 
apothekers een gratis consultatie aanbieden 
om de risicofactoren voor het ontstaan van 
diabetes of een cardiovasculaire aandoening 
te evalueren. Op die objectieve basis kunnen 
ze de betrokken personen dan doorverwijzen 
naar de passende zorgverlening. Dit 
proefproject werd rond het jaareinde met 
succes uitgerold in een aantal apotheken 
verspreid over het Brussels Gewest en werd 
begin 2021 verder ontwikkeld, vooral in 
apotheken in Molenbeek en Anderlecht.
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ZES PISTES VOOR DE APOTHEKER 
VAN MORGEN
Op basis van intensief voorbereidend werk in 2019, zou het project 
‘Vision 2025’ in het voorjaar van 2020 uitmonden in de publicatie van 
een witboek. Daarin zou de ambitie van APB worden voorgesteld 
en de zes prototypes (persona’s) van de apotheker van de toekomst, 
uitgewerkt op basis van lange interactieve rondetafelgesprekken  
met verschillende stakeholders.

Maar de coronacrisis besliste daar anders over… Het was wel  
nog mogelijk de leden van APB te raadplegen vóór de eindredactie 
van het witboek. Zo schreven bijna 300 collega’s zich in op  
het discussieforum op Facebook, om kennis te maken met  
de 6 persona’s – de local hero, de gezondheidscoach, de bereider, 
de ondernemer, de innovator en de vliegende held – maar ook om 
erover te praten, opmerkingen te formuleren, vragen te stellen  
of de beschrijvingen aan te vullen. Parallel daarmee werden er  
een aantal enquêtes georganiseerd om te peilen naar de mening 
van zoveel mogelijk apothekers.

Midden juni verklaarde onze toenmalige voorzitter Lieven 
Zwaenepoel: “Met die peilingen en deze discussiegroep willen wij 
onze leden op het terrein de kans bieden ten volle mee te werken aan 
de ontwikkeling van een visienota voor ons beroep. Dat is essentieel, 
want deze ‘Vision 2025’ zal de leidraad vormen voor de strategische 
prioriteiten van APB en het beleid dat we tijdens deze legislatuur zullen 
bepleiten bij de regering.”

“CLICK-AND-MORTAR”  
PHARMACY
Een van de grote ontwikkelingen van  
de komende jaren is allicht de omvorming 
van de traditionele officina-apotheek tot 
een apotheek die het digitale harmonieus 
verzoent met menselijke relatie en dezelfde 
kwaliteit van farmaceutische zorg blijft 
hanteren bij die interactie op afstand.  
Hoewel het project ‘Vision 2025’ vorig jaar veel 
vertraging heeft opgelopen, kreeg het thema 
van de “digitalisering” bijzondere aandacht, 
ook al omdat de coronacrisis die evolutie nog 
een boost heeft gegeven. In juni 2020 stemde 
de Bondsraad van APB voor de uitvoering 
van een actieplan, dat erop gericht is op 
middellange termijn elke Belgische apotheek 
in staat te stellen zijn patiënten en klanten 
een volledige en consistente omnichannel-
ervaring te bieden. Wij zijn daar aan het eind 
van de zomer mee gestart.
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APOTHEEKSECTOR  
– KERNCIJFERS 2020

AANTAL APOTHEKEN  
(OP 31 DECEMBER): 4.747 
AANTAL FUSIES: 20
AANTAL TRANSFERTS: 23

INKOMSTEN  
UIT TERUGBETAALBARE 
GENEESMIDDELEN: MIN 22 MILJOEN EURO

2020 was een bijzonder jaar. De coronacrisis 
bracht een aanzienlijke bijkomende werklast 
mee in de apotheek, maar de inkomsten uit 
terugbetaalbare geneesmiddelen namen af 
met 3,8%: van 574 miljoen euro in 2019 naar 
552 miljoen euro in 2020.

ANTIBIOTICA: 
MIN 9,2 MILJOEN EURO
De preventieve maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus hadden een positieve impact op het aantal gevallen  
van griep en luchtweginfecties. Dat vertaalde zich onder meer in 
een opmerkelijke daling van de hoeveelheid afgeleverde antibiotica, 
en dus ook van het inkomen voor de apotheker: van 43,3 miljoen 
euro in 2020 naar 34,1 miljoen euro in 2020. Dat is een daling  
met meer dan 21%.

ADEMHALINGSSTELSEL:  
MIN 4,6 MILJOEN EURO
Ook de inkomsten uit terugbetaalbare geneesmiddelen voor  
het ademhalingsstelsel (ATC-klasse R) stonden in 2020 onder druk 
en daalden van 56,9 miljoen euro in 2019 naar 52,3 miljoen euro  
in 2020. Dat is een daling met ruim 8%.

BEWEGINGSSTELSEL:  
MIN 3,9 MILJOEN EURO
Opvallend is dat de inkomsten uit terugbetaalbare geneesmiddelen 
van de ATC-klasse M (bewegingsstelsel) er eveneens op 
achteruitgingen. Van ruim 35,4 miljoen euro in 2019 naar  
31,5 miljoen euro in 2020. Dat is een daling met ruim 11%. 
Die afname is bijna uitsluitend te wijten aan het lagere 
gebruik van ibuprofen. In het begin van de pandemie werden 
ontstekingsremmers immers afgeraden bij Covid-19.

GRIEPVACCINS:  
PLUS 1,9 MILJOEN EURO
De coronacrisis leverde ook een aantal winnaars op bij  
de terugbetaalbare geneesmiddelen. De sterkste stijging deed  
zich voor bij de griepvaccins: van 9,3 miljoen euro in 2019 naar  
11,2 miljoen euro in 2020. Dat is een stijging met meer dan 20%.

4.747 APOTHEKEN
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in '000 € 2020 2019

ACTIEF
Vaste activa 2.137 2.153
Vorderingen 3.981 4.930
Beschikbare middelen 5.498 5.503
Totaal Actief 11.616 12.586

PASSIEF
Eigen vermogen 6.464 6.756
Voorzieningen 202 307
Schulden 4.950 5.523
Totaal Passief 11.616 12.586

BEKNOPTE BALANS NA WINSTVERDELING

Commentaar

Het balanstotaal per eind 2020 bedraagt 
11.616.000 € en ligt 970.000 € onder het niveau 
van het voorgaande jaar, vnl. als gevolg van  
de snellere inning van de diverse vorderingen 
op korte termijn.

Het eigen vermogen is licht gedaald tot 
6.464.000 € en bedraagt nog altijd meer  
dan de helft van het totale vermogen.  
De schulden zijn operationeel van aard  
en allemaal op korte termijn te betalen.
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in '000 € 2020 2019

OPBRENGSTEN
Ledenbijdragen1 4.010 3.962
 
Geneesmiddelenonderzoek 4.478 4.616
Inkomsten andere diensten 7.773 7.526
 16.261 16.104

KOSTEN
Personeelskosten2 -8.969 -8.940
Andere kosten -7.584 -7.192
 -16.553 -16.132

RESULTAAT -292 -28

1 Aantal leden  4.106 4.125
2 Payroll + zelfstandige managers

BEKNOPTE RESULTATENREKENING

Commentaar

APB heeft het boekjaar 2020 afgesloten  
met een tekort van -292.000 € tegenover  
een klein tekort van -28.000 € vorig  
boekjaar. De opbrengsten zijn globaal  
in overeenstemming met vorig jaar.

De kosten zijn hoger dan in 2019, vnl.  
door een aantal eenmalige uitgaven.  
Al bij al was de impact van Covid-19  
op de cijfers relatief beperkt.
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