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Brussel, 9 december 2021
OPEN BRIEF

Geachte heer eerste minister,
Geachte heer minister van Sociale zaken en Volksgezondheid,

We vernemen dat de besprekingen reeds ver gevorderd zijn omtrent een voorontwerp van wet
houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het
publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van Covid-19 en het afnemen,
uitvoeren en interpreteren van snelle antigeentesten.
Als praktiserende artsen zijn wij van mening dat dit initiatief voornamelijk zijn oorsprong vindt in een
corporatistische reflex van de officina-apothekers. 41 % van de apotheken beschikt immers over een
te laag klantenpotentieel (cf. Sirius Insight rapport 2020) en er is de komst van de online- en
ketenfarmacie.
Farmaceutische zorg en medische zorg zijn complementair. Het academisch advies van de Koninklijke
Academiën voor Geneeskunde van België meldt dat in landen als Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië,
Noorwegen, Polen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Australië de apothekers
mee vaccineren. De KAGB maken hierbij gemakshalve abstractie van de bereikbaarheid en de dichtheid
van artsen (en verpleegkundigen) per inwoner en per vierkante kilometer.
Er is geen enkele wetenschappelijke evidentie in België dat de vaccinatiegraad tegen Covid-19 zou
toenemen als officina-apothekers ingeschakeld zouden worden. In Vlaanderen is de
huisartsgeneeskunde het best geïncorporeerd in de medische-sociale context met het hoogste
percentage patiënten dat over een globaal medisch dossier beschikt. Vlaanderen kent de hoogste
vaccinatiegraad (80,55 % volledig gevaccineerd*), voor Wallonië (70,67 %*) en Brussel (57,87 %*) . Het
aantal inwoners per officina-apotheek is gelijkaardig in de verschillende Belgische Gewesten en

Gemeenschappen. De awareness voor Covid-19 en het test- en vaccinatiebeleid hangt dus
voornamelijk af van de huisarts.
Als de huisarts de patiënt niet kan overtuigen van de meerwaarde van vaccinaties, dan zal de
apotheker daar zeker niet in slagen. De wetenschappelijke evidentie van vaccinaties wordt vanaf het
begin van de studie tot arts aangeleerd, kaderend in een holistische benadering van de wetten van de
natuur. In plaats van te proberen een apotheker in enkele uren klaar te stomen, laat men het
vaccineren van patiënten beter over aan de klinisch perfect opgeleide verpleegkundigen en artsen.
Wie wil zich in de officina ontkleden om de prik in de juiste anatomische regio te krijgen en blijft dan
nog eens 15 minuten in de apotheek hangen?
De (huis-)artsen verdienen veel meer erkenning eerder dan zich een deel van hun normale klinische
activiteiten ontnomen te zien worden. Het zijn de (huis)artsen in hun praktijk die het best de burgers
kunnen overtuigen. In België is er geen tekort aan artsen (en verpleegkundigen) om te vaccineren. In
het voorontwerp van wet zou de officina-apotheker zelf het voorschrift voor het anti Covid-19-vaccin
mogen maken en terzelfdertijd toedienen. Vandaag wordt de (huis-) arts hiervan uitgesloten.
Erger nog, een arts die in zijn praktijk patiënten vaccineert tegen Covid-19 mag dit niet factureren.
Artsen mogen geen raadpleging aanrekenen tenzij de vaccinatie tegen Covid-19 gebeurt tijdens een
raadpleging die om een andere reden gepland werd. “Wil uw patiënt zich laten vaccineren tegen Covid19 zonder verdere reden voor raadpleging, verwijs dan door naar een vaccinatiecentrum in de buurt,”
staat te lezen op de website van het RIZIV.
De (huis-)artsen menen dat dit wetsontwerp getuigt van een uiterst denigrerende houding ten
opzichte van het (huis-)artsenberoep en tevens van een flagrante miskenning van de inzet van de (huis)artsen gedurende de voorbije 20 maanden Covid-crisis.
De zeer goede verstandhouding tussen apothekers en artsen die de laatste jaren met recht en rede is
uitgegroeid tot een volwaardig fellowship wordt met één pennentrek naar het rijk der duisternis
gekatapulteerd.
Om bovenstaande redenen verzoeken we u dringend dit voorontwerp terug te trekken.
Met de meeste hoogachting,

Dr. Luc Herry,
voorzitter

* Cijfers op 03.12.2021

