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Beste apothekers 
 
De media staan er vol mee: Apothekers verdelen gratis mondmaskers van de overheid in opdracht 
van Defensie. Maar…wat moeten we hier nu juist van denken?  
Zijn we hier blij mee zijn? Beschouwen we dit als een overwinning? Ja en Neen. 
 
Waarom wel? 
- We worden erkend als laagdrempelige zorgverlener. 
- We worden erkend als vertrouwenspersoon, dicht bij de mensen. 
- We worden erkend als hoogopgeleide wetenschappers. 
- We worden erkend als efficiënt distributiekanaal samen met onze groothandelaar-verdelers. 
- We worden aanzien als een beroepsgroep die constructief en betrouwbaar is. 
- We krijgen een symbolische vergoeding.  
- We komen positief in ‘the picture’ 
- Onze patiënten waarderen onze kennis en advies. 
- Dit is een opportuniteit om chronische patiënten met medicatie-uitstel, actief aan te spreken.  
- Defensie garandeert ons een afdoende kwaliteit van de maskers die de NBN-norm volgt en getest 
werden zowel in een labo van Defensie en in een extern labo op zijn luchtdoorlaatbaarheid, 
penetratie, filterende werking o.a.  
 
Waarom niet? 
- De erkenning komt te laat en de teleurstelling van het dossier rond de chirurgische maskers zijn 
we niet vergeten.  
- De erkenning komt misschien niet van wie we het verwachten, maar ze is er nu wel.  
- Dit engagement is absoluut niet kostendekkend. 
- De wasinstructies (max. 30° dus) verschillen van diegene waar we al maanden aan herinneren 
(min 60°), maar het wassen met detergent is belangrijker dan de temperatuur ‘an sich’  
 
Elke beslissing die wij als jullie vertegenwoordigers nemen op de bondsraad van APB is een 
moeilijke evenwichtsoefening tussen pro’s en cons. Over dit engagement werd de beslissing 
unaniem genomen en bedenkingen rond een goed spreidingsplan (fasering o.b.v. leeftijd) en 
kwaliteitsgaranties (apotheken staan te allen tijde voor kwaliteit) werden meegenomen en in 
overleg met Defensie bijgestuurd en door hen gegeven.  
 
We horen jullie en we weten dat jullie moe, overbevraagd en teleurgesteld zijn in eerder plotse 
beslissingen vanuit de politiek,… Dit mag ons echter niet weerhouden om genomen beslissingen 
en engagementen na te komen. Als beroepsgroep zijn we georganiseerd volgens de principes van 
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een democratisch overlegmodel. Het achteraf niet nakomen van genomen beslissingen, zonder 
enige vorm van overleg, is niet waar wij voor staan.  
 
Wij zien als BAF dan ook onvoldoende redenen om plots, wanneer het eigenlijk al te laat is, terug 
te komen op deze beslissing.  
 
Jullie bezorgdheden, verzuchtingen en frustraties liggen ons echter zeer nauw aan het hart en 
worden meegenomen. 
 
Een positieve en gemotiveerde aanpak van iedere individuele apotheker is de beste verdediging 
van ons beroep. Een eensgezinde stem en het sluiten van de rangen helpt jullie 
vertegenwoordigers en BAF om ook de politieke erkenning te verkrijgen die jullie verdienen. We 
maken allemaal deel uit van hetzelfde grote verhaal en bereiken ons doel, samen.  
 
Bedankt voor jullie toegewijde inzet op het terrein!  
 
Het BAF-team 
 


