
 
 

 

 

 

Mogen apothekers vaccins toedienen? 
Neem deel aan de enquête van BVAS en Artsenkrant! 

  

BVAS en Artsenkrant lanceren een enquête bij artsen over de samenwerking 

met apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere 

zorgverleners. BVAS-voorzitter Dr. Philippe Devos vraagt u massaal deel te 

nemen. Deze enquête is een uitstekende gelegenheid om uw mening te 

geven en uw syndicale vertegenwoordigers duidelijk te maken hoe ze u beter 

kunnen verdedigen. 

 

Deelnemen aan de enquête kan via: https://www.artsenkrant.com/bvas 

  

BVAS wil samen met Artsenkrant de pols nemen van de Belgische artsen: wat kan er 

gedelegeerd worden en wat niet? En naar wie? Naar de apotheker, de verpleegkundige, 

de kinesitherapeut of de praktijkassistent? Welke vormen van delegatie verkiezen we? 

Wat met het vernieuwen van terugbetaalde behandelingen door de apotheker of het 

toedienen van vaccins in de apotheek? 

 

BVAS wil ook weten van welke taken artsen vrijgesteld kunnen worden. Dr. Philippe 

Devos: “We weten allemaal dat er in de algemene en in de gespecialiseerde praktijken 

een aantal repetitieve prestaties zijn die eerder vervelend dan intellectueel verrijkend 

zijn. Die prestaties kunnen gedelegeerd worden. Zo houden we meer tijd over voor 

‘nobele’ prestaties die financieel beter gevaloriseerd kunnen worden.” 

 

Dr. Devos roept alle artsen, en zeker ook de jonge collega’s, op om deze belangrijke 

enquête in te vullen. De resultaten zullen duidelijk maken hoe artsen denken over 

multidisciplinariteit op het ogenblik dat de overheid werk maakt van een wettelijk kader 

voor bijvoorbeeld verpleegkundige specialisten. 

 

Dr. Devos: “Minister De Block vroeg officieel het advies aan de Hoge raad van artsen-

specialisten en huisartsen over de verpleegkundig specialist en de prestaties die artsen 

willen delegeren. Wij vragen liever eerst het advies van de artsen vooraleer we 

antwoorden, om een steriel antwoord te vermijden.” 

 

BVAS dankt u alvast voor uw medewerking! 

  
    

http://r.sender.absym-bvas.be/mk/cl/f/J0ePu4PgMRI3S3e-o0Zng-zw97TketAWtmF6V2MBeTo0AyGYPAlBDXYcj-xx13UXNn0FPpDp23W-JSf75CaGECqfy-jnvZ9xFj1DGVnJYRIdpzgfcOUHJmWXil2JcTRYvxJGhJdKDDpgKpOwgHLc1NNMy7Wixugwdx9epxjDQEFB


 

 

Deze boodschap werd u gestuurd door BVAS. 

Ga naar www.absym-bvas.be en log in op uw Gebruikersaccount om uw persoonlijke gegevens te 

beheren of uit te schrijven (via ‘Uw voorkeuren’). 
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