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INFO-FICHE - KB 2009 
2. Apotheekteam: organisatie, verantwoordelijkheden en 

zelfevaluatie 

1. BEGRIPPEN 
 

Een goed beheer en een optimale dienstverlening vereisen dat de apotheek 

beschikt over voldoende personeelsleden met de vereiste kwalificaties. 

Binnen het apotheekteam onderscheiden we verschillende functies: 

- De apotheker - titularis: de apotheker, verantwoordelijk voor een apotheek 

opengesteld voor het publiek (co-titulatuur binnen één apotheek is mogelijk) 

- De adjunct – apotheker: de apotheker die samenwerkt met de apotheker - 

titularis 

- De apotheker - vervanger: de apotheker die tijdelijk en/of regelmatig de 

apotheker – titularis of de adjunct-apotheker vervangt. 

- De farmaceutisch-technisch assistent 

 

2. VEREISTE VAN EEN DUIDELIJKE TAAKVERDELING 
 
2.1. Algemeen 

Een team kan maar goed functioneren als dit team goed is georganiseerd en 

binnen het team ieder lid zijn taken en bevoegdheden kent. 

De Gids voor Goede Officinale Praktijken (GGOFP), in bijlage 4 van de groeimap, 

beschrijft de principes en algemene regels omtrent het apotheekteam. De 

bepalingen omtrent de organisatie en verantwoordelijkheden van het 

apotheekteam treden in werking op 9 februari 2009.  

De Gids voor de Goede Officinale Praktijken vereist ter zake uitdrukkelijk dat de 

bevoegdheden van elk lid van het apotheekteam duidelijk worden vastgelegd en 

uitgewerkt in regels en protocollen en worden bijgehouden in het 

kwaliteitshandboek.  

Het kwaliteitshandboek, welke verplicht aanwezig moet zijn vanaf 01/01/2012, 

vult de bepalingen van de GGOFP aan. Dit is een boek, op maat van uw 

apotheek, waarin het kwaliteitsmanagementsysteem van uw apotheek 

gedetailleerd beschreven wordt. Een standaardmodel van het kwaliteitshandboek 

zal ter beschikking gesteld worden op www.apb.be (verwacht tegen eind 2009). 
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Het is dus zeker niet de bedoeling dat elke apotheker zelf een volledig 

kwaliteitshandboek schrijft.  

Om u maximaal te ondersteunen voorziet BAF vanaf najaar 2009 tot en met 

voorjaar 2010 een lessenreeks over het kwaliteitshandboek. Tijdens deze lessen 

zal u via een praktische aanpak met veel eigen inbreng doorheen het 

kwaliteitshandboek geloodst worden, zodat u na afloop van de lessen reeds een  

preliminaire versie kan meenemen naar de apotheek. 

Er vindt regelmatig een zelfevaluatie (pag. 5) plaats omtrent alle aspecten van 

de organisatie van het werk en de werking van de apotheek. De regels en 

protocollen moeten bijgevolg up-to-date worden gehouden. 

Alle personeelsleden moeten vertrouwd zijn met de principes van de goede 

officinale farmaceutische praktijken die hen aanbelangen. De regels, protocollen 

en het kwaliteitshandboek die de bevoegdheids- en taakverdeling vastleggen, 

moeten dan ook ter beschikking worden gesteld aan alle leden van het 

apotheekteam. Ze kunnen als basis dienen voor externe audits. 

2.2. Sleutelrol van de apotheker - titularis 

De apotheker – titularis is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en het 

behoud van de goede officinale farmaceutische praktijken. 

Om deze rol naar behoren te kunnen vervullen moet hij de nodige kwalificaties 

en deskundigheid bezitten. Hij onderhoudt deze kwalificaties via permanente 

vorming. 

De apotheker – titularis verdeelt de verschillende taken tussen de leden van het 

apotheekteam in overeenstemming met hun kwalificaties, deskundigheid en 

motivatie die hij per persoon beoordeelt. 

De apotheker - titularis houdt daadwerkelijk toezicht op de andere leden van het 

apotheekteam. Hij kan dit rechtstreekse toezicht geheel of gedeeltelijk 

toevertrouwen aan een adjunct-apotheker of een apotheker - vervanger die over 

de nodige kwalificaties en deskundigheid bezit. Deze delegatie vermindert zijn 

aansprakelijkheid niet.  

Dergelijke delegatie veronderstelt bovendien dat de apotheker – titularis een 

delegatieprocedure opstelt en het personeel hiervan op de hoogte brengt. 

Bij een cotitulariaat, worden de activiteiten van elke cotitularis duidelijk 

schriftelijk vastgelegd en meegedeeld aan de andere leden van het 

apotheekteam.  
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Co-titulariaat is bijgevolg toegelaten. Doch, het is verboden apotheker-titularis te 

zijn van twee of meerdere apotheken. Een apotheker mag titularis zijn van 

slechts één apotheek. 

Bij co-titulariaat moeten de volgende instanties op de hoogte gebracht worden:  

- FAGG (dienst kadaster) Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten; 
Dienst Registratie der Apotheken (kadaster); Eurostation blok II 8ste verdieping 8D16; Victor 

Hortaplein 40; 1060 Brussel 

- de Orde van Apothekers  

- de plaatselijke beroepsvereniging  

- APB  

- de tariferingdienst  

- de verzekeringsmaatschappij  

Beide apothekers-titularissen zijn strafrechtelijk, burgerrechtelijk en 

tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor de farmaceutische handelingen en voor het 

beheer van de farmaceutische praktijken in de apotheek. Het  

verantwoordelijkheidsetiket, de stempel en het plakkaat van de apotheek 

vermelden naam en voornaam (of initialen van de voornaam) van beide 

apothekers-titularissen.  

In het kader van de verplichte registratie van apotheken, zal bij co-titulariaat één 

van beide titularissen als verantwoordelijke voor administratieve formaliteiten 

geregistreerd worden. 

2.3. Andere leden van het apotheekteam 

De andere leden van het apotheekteam nemen deel aan de dagelijkse toepassing 

van de goede officinale farmaceutische praktijken.  

Ook zij zijn verplicht via permanente vorming, die ook in de praktijk nuttig moet 

zijn, hun kennis op peil te houden. 

Via een vertrouwelijkheidsverklaring verbinden zij er zich toe om alle 

informatie die ze in het kader van de uitoefening van hun beroep ontvangen, te 

behandelen met respect voor het privé-leven van de betrokken personen. 
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3. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN DIE OP ELKE APOTHEKER 

RUSTEN. 
 

3.1. Verplichtingen in verband met farmaceutische handelingen 

1° Elke apotheker is persoonlijk verantwoordelijk voor 

- de farmaceutische handelingen die hij stelt of waarop hij toezicht houdt, 

inclusief de farmaceutische zorg, het advies en de informatie 

- de conformiteit en de kwaliteit van wat hij aflevert en bereidt. 

2° Iedere apotheker moet in de uitoefening van zijn beroep de beginselen en 

richtsnoeren voor de goede officinale farmaceutische praktijken, zoals 

opgenomen in bijlage 4, uitvoeren. 

3° De apotheker moet zelf de voorschriften uitvoeren, de magistrale en officinale 

bereidingen bereiden en zelf de geneesmiddelen voor menselijk en 

diergeneeskundig gebruik, medische hulpmiddelen en grondstoffen verstrekken. 

De apotheker mag zich op zijn verantwoordelijkheid en onder zijn controle 

evenwel laten bijstaan door farmaceutisch-technisch assistenten. 

Hij mag de farmaceutisch-technisch assistenten belasten met de volgende taken, 

evenwel onder de uitdrukkelijke voorwaarde van zijn rechtstreeks en effectief 

toezicht op de farmaceutisch-technisch assistenten: 

- het ontvangen en registreren van geneeskundige voorschriften onder 

gelijk welke vorm; 

- het afleveren van geneesmiddelen overeenkomstig de wetten en geldende 

regels; 

- het inlichten van de patiënten betreffende het adequaat en veilig gebruik 

van de geneesmiddelen; 

- het registreren en identificeren van de grondstoffen; 

- het uitvoeren van magistrale bereidingen 

- het voorlichten van stagiairs “farmaceutisch technisch assistent” met 

betrekking tot het werk in de apotheek. 

Er mogen maximaal drie farmaceutisch-technisch assistenten per aanwezige 

apotheker in de apotheek werkzaam zijn. Deze formulering wijst er uitdrukkelijk 

op dat de farmaceutisch – technisch assistent niet alleen in de officina werkzaam 

mag zijn: de aanwezigheid van een apotheker is steeds vereist. 
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3.2. Vereiste aanwezigheid apotheker 

Tijdens de openingsuren van de apotheek en tijdens de wachtdienst, moet 

minstens één apotheker in de apotheek aanwezig zijn. 

De apotheker – titularis is bijgevolg niet verplicht steeds aanwezig te zijn. Wel 

moet de apotheker - titularis de modaliteiten voor de delegatie aan de adjunct-

apotheker(s) of apotheker - vervanger vastleggen en zorgen dat de taken die 

voortvloeien uit zijn verantwoordelijkheid die tijdens zijn afwezigheid moeten 

worden opgenomen, door de adjunct-apotheker of de apotheker - vervanger 

worden opgenomen. 

Dit doet niets af aan zijn verantwoordelijkheid.  

Indien er uitzonderlijk geen apotheker aanwezig is, wordt de apotheek gesloten 

voor de duur van de afwezigheid. 

 

4. ZELFEVALUATIE 
 

De bepaling inzake zelfevaluatie is verplicht vanaf 01/01/2012. 

4.1. Begrip 

Zelfevaluatie vormt een essentieel onderdeel van het kwaliteitsmanagement. Het 

apotheekteam moet dan ook regelmatig een zelfevaluatie uitvoeren om na te 

gaan of ieder lid van het apotheekteam de goede officinale farmaceutische 

praktijken naleeft. 

De drievoudige functie van de zelfevaluatie is: 

- sensibilisering van de apotheker - titularis en zijn team door middel van 

duidelijke voorbeelden tot het streven naar kwaliteit 

- verzekering van de praktische uitvoering van het kwaliteitsaspect in de 

apotheek 

- het nemen van correctieve maatregelen indien nodig 

4.2. Procedure van zelfevaluatie 

De Gids voor de Goede Officinale Farmaceutische Praktijken vereist dat een 

zelfevaluatieprocedure wordt uitgestippeld en een document gecreëerd 

(bijvoorbeeld een vragenlijst) om: 

- een balans op te maken van de kwaliteit binnen de apotheek 
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- te zoeken naar mogelijke verbeteringen en deze te realiseren 

- termijnen vast te leggen voor deze verbeteringen 

Tenslotte moeten de collega’s onderling op geregelde tijdstippen een evaluatie 

van de goede officinale praktijken organiseren. 

 

Documentering (verplicht vanaf 01/01/2012)  

Welke documenten over het apotheekteam mag u verwachten in het 

kwaliteitshandboek? 

- Een organogram met bepaling van de verantwoordelijkheden van het 

personeel 

- Functiebeschrijvingen 

- Delegatieprocedure 

- Functioneringsgesprek 

- Evaluatiegesprek  

- Overlegverslagen tussen de teamleden 

- Aanwerving nieuwe werknemer 

- Hygiëneregels 

U mag ook documenten aangaande de zelfevaluatie verwachten in het 

kwaliteitshandboek. 


