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Persbericht 

Zelftesten dragen bij tot de veiligheid en vrijheid van eenieder 

- Overheid beloont vertrouwen dat de apothekers genieten bij de burger - 

Met het nieuwe koninklijk besluit (KB) over zelftesten, dat vorige vrijdag gepubliceerd 

werd in het Staatsblad, bevestigt de federale overheid het grote vertrouwen dat de 

apothekers genieten bij de burger en de belangrijke rol die zij vervullen in de nationale 

teststrategie. De aflevering van zelftesten aan particulieren blijft voorbehouden aan 

officina-apothekers, die essentieel advies over het juiste gebruik bieden en tevens de 

nodige sensibilisering voor vaccinatie doen. De online verkoop kan en mag niet na dit 

nieuwe KB : de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der 

Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) zullen bij het Federaal Agentschap FAGG 

blijven aandringen op de toepassing en naleving van deze regelgeving.  

Intussen zijn er in de afgelopen 6 weken al meer dan 570.000 zelftesten afgeleverd door 

de Belgische apotheken. 

Nieuw KB  

Dit nieuwe KB van 11 mei 2021 (dat het KB van 24 maart 2021 vervangt) herbevestigt, 

verduidelijkt en voert verbeteringen door ten opzichte van het vorige KB van 24 maart 2021 : 

- De apotheker informeert de burger over het gebruik van de zelftest en wijst de persoon 

erop dat hij in geval van een positief resultaat een arts of een testcentrum dient te 

contacteren; 

- De apotheker kan voortaan ook zelftesten afleveren aan bedrijven en instellingen die ze 

ter beschikking willen stellen aan hun werknemers en medewerkers. De regionale en 

federale overheden behouden zich echter het recht voor om de zelftesten rechtstreeks 

aan te schaffen bij een geregistreerde fabrikant, invoerder of verdeler.  

- De zelftest wordt fysiek afgeleverd aan de persoon in een voor het publiek toegankelijke  

apotheek. De verkoop op afstand is niet toegelaten.  

Koen Straetmans, voorzitter APB : “Dat de aflevering van zelftesten in de apotheek behouden 

blijft, is een mooi teken van het vertrouwen van de Belgische overheid in de meerwaarde die de 

apothekers voor de bevolking kunnen brengen. De apotheker is essentieel om het juiste gebruik 

van zelftesten te garanderen en om de ‘3e verdedigingslinie’ van de nationale teststrategie 

relevant en effectief te maken.” 

Rol apothekers in de eerstelijn 

Naast het feit dat voor de zelftesten heel wat Europese landen blijven kiezen voor het 

apotheekkanaal, is ook op het terrein intussen gebleken dat de apotheker zijn rol waarmaakt.  
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Recent heeft de sector een online bevraging laten uitvoeren door het extern onderzoeksbureau 

Day One om de adviesrol van de apotheker in de teststrategie te onderzoeken. Day One heeft 

hierbij 2.000 burgers bevraagd die een zelftest aangekocht hadden in de apotheek. De 

resultaten zijn zeer positief voor wat de rol van de apotheker betreft omtrent het belang van 

farmaceutische zorg bij de aflevering van een zelftest en hoe de burger dit ervaart en als 

noodzaak ziet : 

- 87,7 % haalde zijn informatie omtrent het correct gebruik bij de apotheker. 

- 93,0 % gaf aan voldoende geïnformeerd te zijn voor het uitvoeren van de zelftest. 

- 85,8 % gaf aan gezondheidsadvies (heel) belangrijk te vinden bij de aankoop van een 

zelftest. Slechts 0,7 % vond dit niet belangrijk. 

- 94,1 % vond het uitvoeren van een zelftest dan ook zoals verwacht of gemakkelijker dan 

verwacht. 

- 86,1 % wist correct wat te doen bij een positieve test. 

Ook een recent onderzoek van Test-Aankoop, die een aantal mystery shoppers op pad stuurde 

bij apothekers, bevestigde dat de aflevering van zelftesten in de apotheek steeds gepaard gaat 

met een aangepast advies en de melding dat bij positief resultaat de patiënt zich tot de huisarts 

of testcentrum dient te richten. “Het is volgens ons veel te vroeg om de deur open te zetten voor 

een verkoop van deze zelftesten in de supermarkten. Een flink deel van de bevolking is immers 

(nog) niet vertrouwd met zelftesten en een supermarkt leent zich niet tot het geven van een 

degelijke uitleg over een correct gebruik van een zelftest en de interpretatie ervan,’ aldus Test-

Aankoop. 

Wanneer en hoe vaak testen? 

Zelftesten zijn bedoeld voor burgers zonder symptomen. Nog te veel mensen denken dat je de 

zelftest best pas aankoopt wanneer je je ziek voelt of een risicocontact gehad hebt, maar dat is 

net niét de bedoeling. Als je grieperig bent en je gaat naar de apotheek voor een zelftest, zal de 

apotheker er sterk op aandringen dat je met de huisarts contact neemt, die zal beslissen om 

indien zinvol, een PCR-test af te nemen. Dit dus in plaats van een zelftest te doen.  

Een zelftest doen indien je geen symptomen hebt, vooraleer in contact te treden met andere 

personen bijvoorbeeld, is een goede houding. Op die manier vermijd je je naasten te 

besmetten, vooral als je een asymptomatische superverspreider blijkt te zijn.  

Koen Straetmans, voorzitter APB benadrukt: “Enkel mensen zonder symptomen of 

risicocontacten kunnen de zelftest gebruiken en dat zouden ze nog meer kunnen doen, om hun 

omgeving en naasten te beschermen. Zelftesten zijn een cruciaal middel die bijdragen tot de 

veiligheid en vrijheid van eenieder, wat zeker belangrijk is in het kader van de huidige 

versoepelingen en bijvoorbeeld de heropstart van de terrassen.” 
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“Correcte informatie bij de aflevering van een zelftest blijft niet te onderschatten, want het is 

duidelijk dat nog niet alle burgers de positionering van een zelftest begrijpen. Met 500.000 

patiëntencontacten elke dag zijn de Belgische apothekers dan ook een kwaliteitsvolle schakel in 

de eerstelijnszorg als laagdrempelige vertrouwenspersoon van de burger en de patiënt,” besluit 

hij. 

  

Meer info:  

→ Georges Verpraet, woordvoerder APB , 0495 21 73 94  – Georges.Verpraet@apb.be 

→ Paul Perdieus, Secretaris-generaal OPHACO, 0479/51.14.85 - p.perdieus@ophaco.org 
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Over APB  

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) is de nationale federatie van de Belgische beroepsverenigingen van de 

zelfstandige officina-apothekers. De Bond vertegenwoordigt ongeveer 90% van het apothekerskorps in België. De 

APB steunt zijn leden in hun dagelijkse beroepsuitoefening door de ontwikkeling en valorisering van de vrije 

uitoefening van het beroep van zelfstandige apotheker. De APB wil de meerwaarde van de zelfstandige apotheker 

voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen.  

Meer info op www.apb.be  

 

 

Over OPHACO  

De Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) is een beroepsvereniging met 8 leden – erkende 

coöperatieve vennootschappen - die samen ongeveer 600 apotheken vertegenwoordigen. De leden onderschrijven 

de waarden en principes van coöperatieve vennootschappen en staan voor een sociaal verantwoord 

ondernemerschap, gebaseerd op solidariteit en universele waarden. Dit houdt in het ontwikkelen van een duurzame 

relatie met de patiënten-coöperatoren waarbij de dienstverlening aan de patiënt centraal staat.  

Voor meer info, raadpleeg www.ophaco.org 
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