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Draaiboek 
 

1. Waar vind ik het farmaceutisch draaiboek? 

Hiervoor kan je terecht op https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-

een-vaccinatiecentrum. Er worden geregeld updates voorzien. 

2. Waar vind ik extra informatie terug over de taken van de apotheker in het 

vaccinatiecentrum? 

Hiervoor kan je terecht op  https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-

Corona/Vaccinatie/Pages/default.aspx.  

Hier vind je per thema de presentaties van de opleiding, achtergrondinformatie, filmpjes, checklists 

…  

Toch niet gevonden wat je zocht? Contacteer dan de taskforce via coronavaccin-expert@apb.be.  

3. Hoe kan ik vragen of aanvullingen over het draaiboek doorgeven? 

Hiervoor kan je terecht op coronavaccin-expert@apb.be. 

https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum
https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Pages/default.aspx
https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Pages/default.aspx
mailto:coronavaccin-expert@apb.be
mailto:coronavaccin-expert@apb.be
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Vergoeding  
 

1. Welke vergoeding is er voorzien voor de farmaceutisch expert? 

De vergoeding van de arts en apotheker in de vaccinatiecentra is 80,33 euro/uur. Voor weekenduren 

is de vergoeding vastgelegd op 119,93 euro/uur. Voor een apotheker die mee bereidt is het tarief 

47,25 euro/uur.  

Voor het werk in de vaccinatiecentra werd de BTW herleid naar 0%.  

2. Ik ben zelfstandige (in bijberoep). Wat met de BTW? 

Voor het werk in de vaccinatiecentra werd de BTW verlaagd naar 0%. Check ook het document rond 

‘BTW-regeling vaccinatiecentra’ op de webpagina voor farmaceutisch experten.  

Op je facturen voeg je dus best volgende regel toe: ‘BTW-tarief 0% vanwege artikel 1ter/2 ingevoegd 

in het koninklijk besluit nr. 20 van 20.07.1970 inzake BTW-tarieven’.  

Verzekering 
 

1. Moet ik zelf nog een verzekering beroepsaansprakelijkheid nemen? 

Als je zelf nog werkzaam bent in de apotheek en beschikt over een verzekering beroepsaansprakelijk, 

dan is er geen probleem om te werken in het vaccinatiecentrum. Ben je gepensioneerd of werkzaam 

buiten de apotheek en beschik je niet over die verzekering, dan sluit je best nog één af. Je kan 

hiervoor terecht bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.  

Het vaccinatiecentrum voorziet zelf een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. De dekking 

voor beroepsaansprakelijkheid lijkt ons niet voldoende met dit contract. 

2. Wat als ik niet meer aangesloten ben bij de Orde der apothekers? 

De Orde voorziet een gratis lidmaatschap (6 maanden) voor apothekers die niet meer aangesloten 

zijn.  

Je kan hiervoor terecht op de website van de Orde: 

https://www.ordederapothekers.be/default.aspx?ID=1341&PT=4&G=25&GRT=2&lang=1  

3. Is een aansluiting bij de Orde der Apothekers verplicht? 

Tot nader order is het aangewezen om aangesloten te zijn bij de Orde. Ook voor artsen is dit het 

geval: ook zij moeten lid zijn van hun Orde om te mogen werken in het vaccinatiecentrum.  

Je kan hiervoor terecht op de website van de Orde: 

https://www.ordederapothekers.be/default.aspx?ID=1341&PT=4&G=25&GRT=2&lang=1  

 

https://www.ordederapothekers.be/default.aspx?ID=1341&PT=4&G=25&GRT=2&lang=1
https://www.ordederapothekers.be/default.aspx?ID=1341&PT=4&G=25&GRT=2&lang=1
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Statuut 
 

1. Onder welk statuut werk je? 

Dit is te bekijken met de HR-verantwoordelijke in jouw centrum. Er zijn verschillende opties mogelijk: 

- In loondienst van het vaccinatiecentrum 

- Als zelfstandige (al dan niet in bijberoep) 

- Via een terbeschikkingsstelling van je werkgever (wanneer in loondienst) 

- Via een interimkantoor 

- Als stagiair of jobstudent 

- Als vrijwilliger 

- … 

Vanuit de taskforce werken aan een document waarin de verschillende opties verduidelijkt worden. 

dit zal je weldra ook kunnen terugvinden op de webpagina voor farmaceutisch experten.  

Bekijk vooral wat in jouw persoonlijke situatie het meest optimaal is. Als je slechts enkele uren per 

week komt helpen, kan een vrijwilligersvergoeding het meest aangewezen zijn. Als zelfstandige zal je 

dan weer meer ‘overhouden’ dan wanneer je bv. via interim wordt tewerkgesteld. Het 

interimkantoor houdt immers een deel van het brutobedrag in voor hun dienstverlening.  

Aanwezigheid  
 

1. Wanneer moet de farmaceutisch expert aanwezig zijn? 

Per vaccinatiecentrum is 0.75 VTE farmaceutisch expert voorzien. Voor grotere centra (meer lijnen, 

zoals Antwerpen en Gent) kan dit meer zijn. De concrete aanwezigheid hangt af van de lokale 

situatie: openingsuren van het centrum, al dan niet werken in shiften …  

Je bekijkt dus best lokaal, in samenspraak met de andere apothekers, de bereiders en ander 

personeel, je effectieve aanwezigheid. Spreek ook de HR-verantwoordelijke van je centrum aan. Zij 

kunnen helpen met het opstellen en inroosteren van medewerkers.  

2. Is er een back-up voorzien? 

Dit dien je lokaal af te spreken. Bespreek samen met de andere apothekers de beschikbaarheden en 

koppel dit ook terug aan de HR-verantwoordelijke van je centrum. Zij beschikken over een tools op 

planningen op te maken. 

3. Hoe ziet een werkdag van een farmaceutisch expert eruit? 

De concrete invulling hangt af van je lokale situatie: openingsuren centrum, al dan niet werken in 

shiften … Onder de rubriek ‘Bereiden van de vaccins’ op de webpagina 

(https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Pages/default.aspx) zal je 

(binnenkort) een algemeen dagschema kunnen vinden.  

 

 

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Pages/default.aspx


FAQ - Farmaceutisch expert_rol farmaceutisch expert 
v4  25/02/2021 

 
 

 

4. Wie is verantwoordelijk bij het optrekken/labelen enz. van de injectiespuiten als de 

farmaceutisch expert niet aanwezig is? 

Je zorgt er best voor dat er steeds een apotheker aanwezig is: de farmaceutisch expert of een 

apotheker die bereidt. Door de bereiding in parallel uit te voeren (1 bereider per vaccinatielijn) kan je 

ervoor zorgen dat alle vaccins vrijgegeven zijn tijdens jouw aanwezigheid of de aanwezigheid van een 

andere apotheker.   

Uiteraard hangt alles af van de organisatie van jouw centrum (openingsuren, afspraken …). Je maakt 

dus best afspraken binnen het team ter plaatse.  

5. Hoe verloopt de toewijzing van kandidaten voor farmaceutisch expert? Zijn er nog 

kandidaten nodig? 

Hiervoor neem je best contact op met je beroepsvereniging.  

 


