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T.a.v. Dhr Frank Vandenbroucke -  Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid  

T.a.v. Mevr. Hilde Deneyer: directeur VAN- Vlaams Apothekers Netwerk 

T.a.v. Ministers Volksgezondheid 

T.a.v. Dhr. Pedro Facon - Covid commissaris 

T.a.v. Dhr. Dirk Ramaekers - Voorzitter taskforce COVID-19-vaccinatie” 

T.a.v. Mevr. Gudrun Briat - Regeringscommissariaat Corona  

T.a.v. Dhr. Raf Langenaekens - de coördinerend arts van het Vaccinatiecentrum Oostende 

T.a.v. Gouverneurs Provincies 

T.a.v. Provinciale Geneeskundige Commissies 

 

Onze Ref:   2021/28/26-04/DW/AD/DA/SD 
Betreft:   Opleiding Vaccineren voor apothekers en dierenartsen 
 

 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

 

De VAN is al enige tijd een opleiding vaccineren voor apothekers gestart. Men argumenteert dat de 

theoretische en praktische opleiding ertoe bijdraagt om apothekers breed in te kunnen zetten in de 

vaccinatiecentra. De intentie is dat de theoretische kennis zou helpen om de patiënten te adviseren in 

de apotheek. De praktische workshops zouden dan weer dienen om “ervoor te zorgen dat apothekers 

kunnen helpen om in het vaccinatiecentrum te fungeren als farmaceutisch expert, verdunner en ook als 

vaccinator in het geval er zich een tekort aan artsen of verpleegkundigen zou voordoen”.  

 

Eveneens vernemen we uit de pers (NWS 19 april) dat het vaccinatiecentrum van Oostende Kursaal 

zou starten met de opleiding van onder meer dierenartsen voor de vaccinaties COVID en dit met het 

argument dat men vreest dat “er te weinig mensen zullen zijn die al die spuitjes kunnen zetten”. 

 

Vanuit de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België willen we (net zoals de beroepsorganisaties 

van de artsen (BVAS-ABSYM)) voorbehoud maken en protesteren we met klem tegen de intentie om 

apothekers en dierenartsen in te schakelen om vaccinaties toe te dienen. Een toedienen van een 

vaccinatie is niet zomaar een ‘spuitje’ en vereist een alerte verantwoordelijkheid en toezicht van de 

persoon die het vaccin toedient.  

 

We dienen u er op te wijzen dat het toedienen van vaccins door de Wet ‘uitoefening 

gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015’ en het’ K.B. van 18 juni 1990’ in België wettelijk 
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voorbehouden is aan artsen en verpleegkundigen, en aan de studenten in deze richtingen binnen de 

reguliere stages van hun opleiding.  

 

De Wet van 6 november 2020, die voorziet dat niet-bevoegden verpleegkundige handelingen mogen 

stellen, wijst daarvoor personen aan met een beroep dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de 

verpleegkunde. Het is “niet evident” om dit laatste ook over dierenartsen te stellen … 

 

Bovendien worden voor de uitvoering zeer strikte voorwaarden gesteld : “Na uitputting van alle andere 

bestaande middelen om wettelijk bevoegde personen te mobiliseren, is de mobilisatie van niet-wettelijk 

bevoegde personen het laatste redmiddel” (art.2, 1°). 

 

Dit betekent o.a. dat via de media beroep gedaan wordt op gepensioneerde artsen en 

verpleegkundigen, dat de docenten in de verpleegscholen opgeroepen worden, dat beroep gedaan 

wordt op interimkantoren, dat behoorlijke vergoedingen aangekondigd worden (waarvoor de 

vaccinatiecentra overigens middelen krijgen), dat aan de bevoegde overheden gevraagd is over te gaan 

tot opvordering van de nodige artsen/verpleegkundigen… 

 

Pas dan kan er sprake zijn van een vastgesteld tekort aan artsen/verpleegkundigen. 

Deze absolute voorwaarden werden ondertussen bevestigd door een Arrest van het Grondwettelijk 

Hof van 17.12.2020. 

 

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, blijft de wet uitoefening gezondheidszorg-beroepen van 

10 mei 2015 van kracht, en stellen niet-artsen/verpleegkundigen die vaccins toedienen zich bloot 

aan gerechtelijke vervolging en straffen. Hetzelfde geldt voor alle personen die daarvoor opdracht of 

toelating geven, en die dezelfde straffen riskeren (art. 124, 4° WUG). 

 

De verlenging van de wet van 6 november 2020 is gebeurd na raadpleging van de betrokken 

beroepsgroepen, die de absolute voorwaarden sterk benadrukt hebben en die zullen waken over de 

strikte toepassing ervan. 

 

De intentie van de VAN om deze opleiding en de Corona-crisis aan te wenden om op termijn deze taken 

ook zelfstandig in de apotheek te gaan uitvoeren is in die zin evenmin deontologisch noch wettelijk.  

 

We zullen in deze niet akkoord gaan met deze praktijken.  

 

Met de meeste hoogachting 

 

     

Daniel Schuermans        Dhr. Adrien Dufour 

Ondervoorzitter AUVB-UGIB-AKVB      Woordvoerder AUVB 



 

 

 


