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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie VWS,
In aanloop naar de VWS-begrotingsbehandeling vragen wij uw aandacht voor de rol van apothekers in het
vaccinatieproces. De KNMP vindt, in het bijzonder in deze tijden, dat elke zorgverlener een bijdrage moet
leveren om ervoor te zorgen dat iedere patiënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De apotheker is graag
die zorgverlener, die inspringt als het nodig is.
Eerder heeft uw Kamer unaniem in februari 2019 de regering per motie-Diertens/Kuik verzocht om de rol van
apothekers in het vaccinatieproces in kaart te brengen.1 Sindsdien zijn er in samenwerking met onder meer het
ministerie van VWS, RIVM en SNPG (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie) positieve stappen
gezet. De KNMP is blij dat de Tweede Kamer zich ook recent vrijwel unaniem achter de motie-Klaver c.s.
heeft geschaard om snel te starten met het selecteren en opleiden van personeel voor toediening van COVID19-vaccins.2
In deze brief geeft de KNMP daarom drie opties mee om apothekers meer te betrekken in het vaccinatieproces.
Vaccinatiebevoegdheid
Een vaccinatiebevoegdheid voor apothekers kan effectief zijn voor het verhogen van de vaccinatiegraad.3 4 Zo
kunnen apothekers de door huisartsen geleverde zorg verder aanvullen en aan de stijging in de vraag naar
vaccinatie voldoen. Dat kan tevens een positief effect hebben op het verlagen van de werkdruk. Op dit moment
beschikken apothekers niet over de bevoegdheid tot vaccineren. Het toedienen van injecties is volgens de Wet
op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) een voorbehouden handeling. De Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) rondt op dit moment een verkenning af van het vaccinatiestelsel. Dat
leidt mogelijk tot een nieuwe adviesvraag.
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Graag geven wij mee dat in steeds meer Europese landen, naast huisartsen, ook apothekers worden ingezet bij
het vaccineren. Zo zijn er in Duitsland en Denemarken pilots gestart.5
In een tijdelijk scenario, bijvoorbeeld bij de vaccinatie tegen COVID-19 of bij de griepvaccinatie, is ook een
‘verlengde-arm-constructie’ mogelijk. Vaccinatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een (huis)arts,
die apothekers na een training (bestaande uit theorie en praktijk), bekwaam mag verklaren. Dit vergt goede
afspraken en samenwerking met huisartsen.
Voorlichtingscampagnes
Voorts leveren apothekers graag een bijdrage aan publieksvoorlichting in vaccinatiecampagnes. De KNMP
ziet het als positief nieuws dat de landelijke vaccinatiegraad voor het eerst sinds vijf jaar licht is gestegen.
Door een hogere vaccinatiegraad wordt de kans op uitbraken van vermijdbare infectieziekten voorkomen en
daalt de ziektelast. De apotheker neemt als zorgverlener en medicatiespecialist graag verantwoordelijkheid in
een bijdrage aan verhoging van deze vaccinatiegraad. Mensen kunnen in de apotheek op basis van beschikbare
wetenschappelijke informatie een goede keuze maken om zich te vaccineren.
Stimulering samenwerking
Naast het geven van extra voorlichting, biedt de apotheker ook graag meer ondersteuning bij het vaccineren.
Zo kan het in de huidige anderhalvemetersamenleving soms ook ontbreken aan voldoende ruimte voor
inentingen. Apothekers kunnen apotheekruimte, eventueel ook buiten openingstijden, beschikbaar stellen aan
huisartsen. Op lokaal niveau bieden deze initiatieven uitkomst. De KNMP heeft apothekers opgeroepen om
hulp te bieden aan de huisarts bij de griep- en pneumokokkenvaccinatie. Graag zien wij dat deze
samenwerking wordt ondersteund en gestimuleerd door het ministerie van VWS.
Graag geef ik u deze drie punten in overweging om die te betrekken bij uw inbreng.
Uiteraard zijn we altijd bereid tot een nadere toelichting.
Met vriendelijke groet,

Aris Prins
Voorzitter
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