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Testbeleid apothekers en apotheekmedewerkers
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Geachte heer Brug,
Met het oog op de continuïteit van zorg en medicatieverstrekking aan patiënten is het van groot belang dat
apotheekmedewerkers zich bij (lichte) klachten meteen kunnen laten testen op het coronavirus. Uw RIVM
geeft aan dat bij het testbeleid voor zorgmedewerkers rekening wordt gehouden met een optimale inzet van
zorgmedewerkers, de gezondheid van deze medewerkers zelf en het risico op besmetting van patiënten. In de
praktijk blijkt dat sommige GGD’en regionaal voorrang verlenen aan zorgmedewerkers bij het testen op
corona. Dat waardeert de KNMP zeer. Tegelijkertijd blijkt echter dat apotheekmedewerkers niet worden
aangemerkt als zorgmedewerkers op basis van een (onterechte) limitatieve toepassing van een lijst van het
RIVM met sectoren. Die situatie vindt de KNMP onwenselijk. De KNMP vraagt u deze situatie aan te passen
zodat apotheekmedewerkers met klachten zich met voorrang kunnen laten testen.
Op basis van de onterechte limitatieve toepassing van de lijst is het voorgekomen dat een GGD-functionaris
medewerkers van apotheken naar huis stuurde bij een vermoeden van een besmetting. Het argument daarbij
was dat een apotheek geen zorginstelling zou zijn. Dit strookt echter niet met de aanbeveling van het RIVM.
Op basis van uw aanbevelingen kunnen apotheekmedewerkers als zorgmedewerkers met beschermende
middelen hun werk blijven doen indien de zorg in het geding komt door dreigende personele krapte. Deze
opstelling van de GGD heeft onder het apotheekpersoneel geleid tot onrust en onbegrip. De KNMP heeft in
deze gevallen contact gelegd met de betreffende GGD-medewerkers. De KNMP vraagt u om ervoor te zorgen
dat patiënten erop kunnen blijven vertrouwen dat hun apotheek, met inachtneming van uw aanbevelingen, zo
veel mogelijk open en bereikbaar blijft. Dit geldt te meer in situaties waarin patiënten bijvoorbeeld afhankelijk
zijn van een apotheekmedewerker die voor hem/haar farmabuddy is of bijvoorbeeld inhalatorinstructies geeft.
De KNMP hecht eraan dat farmaceutische patiëntenzorg op een goede en veilige manier kan worden verleend.
Om de continuïteit van farmaceutische patiëntenzorg te borgen vraagt de KNMP uw testbeleid uitdrukkelijk
van toepassing te verklaren op apothekers en apotheekmedewerkers en ongegronde sluitingen van apotheken
te voorkomen.
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Uiteraard ben ik zeer bereid om dit nader toe te lichten in een persoonlijk gesprek.
Met vriendelijke groet,

A.J.R. Prins, openbaar apotheker
Voorzitter

