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Ik ben apotheker of farmaceutisch-technisch assistent en had een hoog risico contact . Ik heb geen 

symptomen maar ik wil mij laten testen. Mijn arts weigert mij een test voor te schrijven met 

volgende van  de volgende reden: “tijdelijke stopzetting van testen voor asymptomatische hoog 

risico-contacten.” Hoewel er een uitzondering is voor het personeel in de gezondheidszorg, vertelt 

hij me dat een apotheker en een farmaceutisch technisch assistent geen 

gezondheidsmedewerkers zijn. Is dit correct? 

 

Neen, in het art 6 en 69 van de wet van 10 mei 2015 is duidelijk beschreven dat de apotheker en de 

farmaceutisch technisch assistent gezondheidszorgverstrekkers zijn. U vindt hieronder het uittreksel 

uit de betreffende wetgeving  

 

  Art. 6.§ 1. Niemand mag de artsenijbereidkunde uitoefenen die niet het wettelijk diploma van 

apotheker bezit, dat werd behaald overeenkomstig de wetgeving op het toekennen van de 

academische graden en het programma van de universitaire examens, of die niet wettelijk ervan 

vrijgesteld is, en die bovendien de voorwaarden, gesteld bij artikel 25, niet vervult. 

 

Art. 69.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder uitoefening van een paramedisch 

beroep: 

  1° het gewoonlijk verrichten door andere personen dan deze bedoeld in de artikelen 3, § 1, 4, 6, 43 

[1 , 45, 68/1 en 68/2]1 van technische hulpprestaties die verband houden met het stellen van de 

diagnose of met het uitvoeren van de behandeling, zoals zij nader bepaald zullen kunnen worden in 

uitvoering van artikel 71; 

  2° het gewoon uitvoeren van de in artikel 23, § 1, eerste lid en § 2, derde lid bedoelde handelingen; 

  3° het gewoon uitvoeren van de in artikel 24 bedoelde handelingen. 

Dit wordt eveneens bevestigd door sciensano.
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Conclusie: De asymptomatische apotheker en de farmaceutisch technisch assistent moeten in het 

geval van een hoog risicontact getest worden, ze zijn immers zorgverstrekkers. De arts heeft niet het 

recht om een voorschrift te weigeren. 


