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SOP (Standard Operating Procedure) Coronavirus: 
Aanbevelingen voor de apotheek/ apotheker (versie 12) 

APB in samenwerking met AUP, VAN en OPHACO hebben een Task Force opgericht die een 
aantal aanbevelingen heeft opgesteld. Deze zullen u helpen je missie op het vlak van 
volksgezondheid in de best mogelijke omstandigheden te vervullen.  
 
Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de algemene richtlijnen van de overheid, en ook op 
documenten van het CDC (center for disease control), WHO (World Health Organisation), NHS 
(National Health Service) en overkoepelende apothekersorganisaties zoals FIP (International 
Pharmaceutical Federation) en PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) en 
werden tevens goedgekeurd door de vakbonden. 
 
 
 
 
 
 
 

SOP (Standard Operating Procedure) Coronavirus: Aanbevelingen voor de 
apotheek/ apotheker (versie 11) 

Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat mijn apotheek en het personeel niet 
besmet geraakt? 

1. Hoe vermijden dat zieke patiënten in de apotheek komen ? 

2. Hoe zorgt u ervoor dat de apotheek een veilige zone blijft? 

3. Wat moet ik doen na contact met een mogelijks besmette persoon? 

4. Hoe gebeurt de afhandeling van medicatieoverdracht met/voor een covid+ 
patiënt 

5.    Wat bij sluiting apotheek door ziekte, wat met de wachtdienst? 

 
 

https://www.apb.be/nl/my/Pages/default.aspx
https://www.info-coronavirus.be/nl/
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1. Hoe vermijden dat zieke patiënten in de apotheek komen ? 
 

• COVID + patiënten dienen in thuisisolatie te blijven en kunnen geholpen worden via 

thuislevering. Meer info over thuislevering . 

• Afficheer aan de buitenkant van de apotheek duidelijk dat patiënten die beantwoorden 

aan de definitie van een “mogelijk geval van COVID-19" een mondmasker moeten 

dragen vooraleer binnen te komen. Overhandig indien nodig zelf een mondmasker. Laat 

deze patiënt ook zijn handen desinfecteren vooraleer te bedienen. 

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met1: 
 

o minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn zonder 
andere duidelijke oorzaak: hoest, dyspnoe, thoracale pijn, acute anosmie of 
dysgeusie; 
 

OF 
 

o minstens twee2 van de volgende symptomen zonder andere duidelijke oorzaak: 
koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige 
diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val3. 
 

OF 
 

o verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische 
hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak. 

 
Een affiche is hier beschikbaar. 

• Dring er bij twijfel over de etiologie van de klachten op aan om zich zo snel mogelijk te 

(laten) testen.   

 
1 https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing  
2 Bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen 
tijdens deze epidemie 
3 Deze laatste symptomen komen vaker voor bij ouderen, waar een acute infectie zich atypisch kan uiten. 

https://www.apb.be/nl/my/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Veilig-blijven-werken-in-de-apotheek/Pages/Coronavirus-Thuislevering.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Communicatiemateriaal-in-de-apotheek/Pages/Affiche-voor-de-apotheek.aspx
https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing
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2. Hoe zorgt u ervoor dat de apotheek een veilige zone blijft? 
 
PATIËNTEN 

• Hang de preventiemaatregelen duidelijk zichtbaar uit in uw apotheek. Een mogelijke 

affiche vindt u hier 

• Organiseer de toegang tot de apotheek maximaal in functie van het bewaren van de 

afstand > 1,5m : 

 

o Plexiglas of een andere afscherming aan de toog, biedt bijkomende 

bescherming. Een mondmasker is evenwel verplicht. 

 

o Beperk de displays in de apotheek, zodat voldoende ruimte blijft voor mensen 

om de afstandsregels te respecteren, en het onderhoud van vloeren, displays 

enz niet nodeloos bemoeilijkt wordt. 

 

• Voorzie voor de patiënten een dispenser met hydro-alcoholische oplossing of gel in de 

publieke ruimte van de apotheek, indien mogelijk nabij de ingang. Voorzie ook 

chirurgische mondmaskers voor de patiënt indien fysiek contact nodig is. Evenals 

papieren zakdoeken en een af te sluiten vuilnisbak. 
 

• Bedien COVID-19 verdachte patiënten met persoonlijke bescherming voor zowel 

personeel (masker en plexi) als patiënt (masker).  

PERSONEEL 

• De apotheek-eigenaar / werkgever is verantwoordelijk voor het voorzien van het 

materiaal dat noodzakelijk is voor de gepaste hygiënemaatregelen en het psychosociaal 

welbevinden van het personeel. 

• Vaccinatie EN mondmasker vormen de eerste bescherming naar de patiënten toe. 

• Het mondmasker is voor alle zorgverleners (ook in de apotheek) nog altijd verplicht. 

• Het dragen van een witte schort is geen verplichting maar een raadgeving. Naast een 

witte schort voor bereidingen raden wij aan bij het bedienen van de patiënten ook een 

schort te dragen. In het geval van vermoeden van contact met een besmette patiënt kan 

snel van schort gewisseld worden. Was de schorten op 60°, al dan niet met ander te 

wassen materiaal, zoals handdoeken. Alle schorten en ander te wassen materiaal 

worden op één locatie gewassen, en in zo weinig mogelijk beurten. Als de schorten drie 

dagen onaangeraakt bewaard kunnen worden in een daarvoor voorziene container of bv 

vuilzak, is er een sterk verlaagd risico op overdracht. Markeer die container of zak 

duidelijk met inhoud en datum. 

https://www.apb.be/nl/my/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/my/all-news-content-myapb/APB-News/Pages/Dragen-mondmasker-blijft-verplicht-in-apotheek.aspx


SOP coronavirus  
Aanbevelingen voor de 

apotheek / apothekers 

 

Documentatiedienst APB  ⚫  Redactiedatum : 11 maart 2020 ⚫  Update 10 maart 2022  

Download : MyAPB > All news content > Professioneel nieuws > FAQ Coronavirus 

Page 4 of 8 

• De beschermschort wordt verwijderd en de handen worden gewassen vooraleer er 

gegeten wordt. 

• Voorzie in de lunch- of pauzeruimtes een afstand van 1.5m tussen de personeelsleden 

of werk met plexischermen. Spreid indien nodig pauzemomenten en lunchtijden zodat ze 

niet samenvallen, en beperk het aantal gelijktijdige aanwezigen in lunch- of 

pauzeruimtes. 

• Maak op voorhand duidelijke afspraken indien nauw contact met de patiënt nodig is (< 

1,5m), zowel binnen het team als naar de patiënt toe: 

o Bij fysiek contact draagt zowel de patiënt als het lid van het apotheekteam een 

chirurgisch masker. Bijvoorbeeld opmeten steunkousen, bloeddruk,… 

o Plexiglas of een andere afscherming aan de toog, biedt bijkomende persoonlijke 

bescherming, ook bij gesprekken voorafgaand aan fysiek contact. 

o Wanneer je niet achter plexiglas kan werken, is een masker een absoluut 

minimum. 

• Bewaar een goede desinfectie/ hygiëne: 

o Duid een verantwoordelijke aan voor desinfecteren en reinigen: organisatie, 

opvolging, uitvoering en afvoer risicovol afval. 

o Let erop dat alle teamleden de tijd krijgen om geregeld hun handen te wassen. 

Herinner daar regelmatig en actief aan. Stel eventueel een automatische reminder 

in op aflever-pc of gsm. Het kan handig zijn dat iedereen een flesje alcogel op zak 

heeft. 

o Voor en na elk fysiek contact met de patiënt worden de handen ontsmet. 

o Het gebruik van handschoenen vervangt een correcte handhygiëne niet. De 

gebruikelijke regels voor correcte handhygiëne dienen toegepast te worden (geen 

juwelen of polshorloges, zuivere kortgeknipte nagels). 

o Wees aandachtig voor ziektesymptomen bij het personeel van de apotheek. Stuur 

personeelsleden met verdachte symptomen ogenblikkelijk naar huis. Zie ook punt 5 

van dit document. 

o Verlucht regelmatig de lokalen (bv. minstens 2 maal 30 minuten per dag). Als je een 

ventilatiesysteem hebt met aanvoer van verse buitenlucht, zet dan de stand hoger. 

Als je een aircosysteem hebt dat lucht hergebruikt en circuleert, zet dan het 

systeem uit voorzorg uit zolang de temperatuur beneden de 25°C blijft. 

Verplaatsbare ventilators vormen een gevaar voor een verdere verspreiding van 

virusaerosols en kunnen niet gebruikt worden. 

https://www.apb.be/nl/my/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Veilig-blijven-werken-in-de-apotheek/Pages/mondmaskers.aspx
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o Werk zoveel mogelijk met open deuren. 

  

https://www.apb.be/nl/my/Pages/default.aspx
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3. Wat moet ik doen na contact met een mogelijk besmette persoon? 
 
Het beleid is er op gericht COVID+ patiënten in isolatie te plaatsen. 
 
Concreet komen er geen gekende COVID+ patiënten in de apotheek. 

• Geef patiënten met symptomen liever een chirurgisch masker indien ze een masker uit 
textiel dragen en laat hen de handen desinfecteren om de andere aanwezigen zoveel 
mogelijk te beschermen.  

• Herhaal de richtlijnen van de overheid, informeer de patiënt dat hij er alles moet aan 
doen om de besmetting van anderen te vermijden. Dit kan door zich af te zonderen en 
de persoonlijke hygiëne op te voeren. Een manier om dit te vragen kan bijvoorbeeld zijn: 
kreeg u de raadgeving zich te isoleren? 

• Verwijder COVID+ patiënten zo snel mogelijk uit de apotheekruimte en spreek een 
thuislevering af. 

4. Hoe gebeurt de afhandeling van medicatieoverdracht met/voor een COVID+ patiënt 
(opm: iemand die getest is en nog op resultaat wacht, wordt op dat moment 
beschouwd als COVID+) 

 
Als de patiënt een voorschrift elektronisch (via sms, e-mail, enz.) naar zijn vertrouwde 
apotheker stuurt of als hij voorschriftvrije geneesmiddelen nodig heeft, dan moet hij de 
apotheker vooraf telefonisch contacteren (de apotheker moet er vooraf van op de hoogte 
gebracht worden, hij moet farmaceutische zorg verlenen en samen met de patiënt bepalen hoe 
de geneesmiddelen kunnen geleverd worden). 
 
Hoe doet u dit concreet? 

• Afhankelijk van de toestand van de patiënt, stel de patiënt gerust en vraag hem eerst 
telefonisch contact op te nemen met zijn arts indien dit nog niet gebeurd is.  

• Herinner hem eraan niet naar de apotheek te komen, en ook niet spontaan naar de 
spoeddienst of een artsenkabinet te gaan. 

• Voorzie en bespreek de modaliteiten voor aflevering 
o De patiënt stuurt een niet-symptomatische contactpersoon (mandataris) 
o De patiënt komt naar de apotheek met de auto, en claxonneert of belt de apotheek, 

en u komt naar buiten 
o De apotheker verzorgt levering aan huis. Meer info over thuislevering 

https://www.apb.be/nl/my/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Veilig-blijven-werken-in-de-apotheek/Pages/Coronavirus-Thuislevering.aspx
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• Bereid de bestelling voor, registreer alles in het farmaceutisch dossier van de patiënt en 
noteer duidelijk op elke verpakking een dosering én innamemoment. 

• Zorg voor de nodige farmaceutische zorg en nodige informatie over de geneesmiddelen 
en andere afgeleverde producten. 

 

5. wat bij ziekte personeel, of sluiting apotheek door ziekte, wat met de wachtdienst? 

 

• Bij symptomen van COVID-19 van een lid van het apotheekteam, ook indien volledig 

gevaccineerd: 

o Afname van een staal voor de diagnose van COVID-194, In afwachting van het 

resultaat: thuisisolatie; 

o Bij een positief resultaat (bevestigd geval):  

1. Thuisisolatie is geïndiceerd voor een minimum van 7 dagen na aanvang van 

de symptomen (of testafname indien asymptomatisch) EN tot ten minste 3 

dagen zonder koorts EN met klinische verbetering.   

2. Draag bij de terugkeer naar het werk te allen tijde een chirurgisch masker 

totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN tot minstens 14 dagen na 

het optreden van de symptomen.  

o Bij een negatief resultaat, kan het werk hernomen worden zodra de klinische 

toestand dat toelaat maar met het dragen van een chirurgisch masker tot volledig 

verdwijnen van symptomen.  

• Bij een positieve test COVID-19 van de titularis: 

1. Indien er een adjunct-apotheker in het apotheekteam is, kan de titularis zijn 

verantwoordelijkheden aan hem of haar overdragen. Een apotheker vervanger vormt 

ook een optie. 

2. Als de titularis het titulariaat niet kan delegeren aan een adjunct-apotheker of en 

apotheker-vervanger: 

o moet hij de apotheek sluiten voor een periode van minstens 7 dagen, of tot een 

apotheker provisor beschikbaar is.  

o moet hij duidelijk aan de deur of de vitrine, op zijn website van de apotheek en 

 
4 https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/rt-pcr   
 

https://www.apb.be/nl/my/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/FAQ/Pages/Juridisch-algemeen.aspx#1
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Communicatiemateriaal-in-de-apotheek/Pages/Affiche-Uw-apotheek-is-tijdelijk-gesloten-tot-en-met.aspx
https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/rt-pcr
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eventueel op zijn Facebookpagina afficheren dat de apotheek tijdelijk gesloten 

is en de patiënten doorverwijzen naar de dichtstbijzijnde apotheek of apotheken. 

En deze laatste verwittigen van de tijdelijke sluiting. Indien bestaande, dient een 

aangepaste boodschap op het antwoordapparaat van de apotheek eveneens 

een verwijzing te bevatten naar de dichtstbijzijnde apotheek of die apotheek met 

wie hij/zij die doorverwijzing overeengekomen is. 

3. Indien, tijdens de periode van sluiting een wachtbeurt gepland is voor de gesloten 

apotheek,  

o moet de titularis een vervanger voor die wachtbeurt aanduiden en dat meedelen 

aan zijn wachtsecretariaat. Daarom is het wenselijk om op voorhand over 

contactgegevens (privé GSM-nummer) van de titularis van de omliggende 

apotheken te beschikken. 

o als de titularis geen vervanger vindt, kan het wachtsecretariaat in overleg een 

collega in de buurt aanduiden om zijn wachtdienst over te nemen. 

o de wachtsecretariaten en beroepsverenigingen houden de vinger aan de pols 

wat betreft de overbelasting van de apotheek van wacht. Zo nodig duidt zij per 

kring een bijkomende apotheek van wacht aan. 

 

https://www.apb.be/nl/my/Pages/default.aspx

