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Ambulante zuurstofvoorziening
Er is momenteel opnieuw een grote bezorgdheid over de ambulante zuurstofvoorziening. Er wordt in overleg
met de leveranciers en het FAGG ingezet om de verdeling maximaal te optimaliseren.
 (nood)voorraden aanleggen is sterk tegenaangewezen, zo worden de beperkt beschikbare middelen
geblokkeerd en kunnen ze niet optimaal verdeeld worden.
 Aanvragen bij de firma’s moeten via een apotheek gebeuren en niet via rechtstreekse bestellingen door derden
(patiënten zelf, mantelzorgers, …), dit om dubbele bestellingen te vermijden en eenduidige opvolging te
garanderen.
 De normale levertijd is één dag (24u), bij urgentie kan levering met spoed gevraagd worden.
 Alle vormen van zuurstoftherapie (zuurstofconcentratoren, gasvormige zuurstof en ook vloeibare zuurstof) zijn
tijdens de coronacrisis inzetbaar in de ambulante setting.
De attesten voor terugbetaling zijn bruikbaar voor deze 3 vormen zuurstof. De lopende attesten worden automatisch
met 2 maanden verlengd. Voor nieuwe patiënten die zuurstof nodig hebben, blijft een attest nodig voor de
terugbetaling. Enkel voor palliatieve patiënten is de vermelding “derdebetaler van toepassing” op het voorschrift
voldoende voor de terugbetaling.

Griepvaccinatie: absolute prioriteit aan vaccinatie voor risicopersonen uit categorie A
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besliste op 29 oktober om absolute prioriteit te geven
aan de vaccinatie van de risicodoelgroepen van categorie A, zoals beschreven door de Hoge Gezondheidsraad:
Groep 1: personen met een risico op complicaties
• alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
• alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien
gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan
metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen
(natuurlijk of geïnduceerd)
• alle personen vanaf 65 jaar
• personen die in een instelling verblijven
• kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector
Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als
• de risicopersonen uit groep 1
• kinderen jonger dan 6 maanden

Intussen heeft het FAGG ook concrete richtlijnen uitgevaardigd voor de verschillende betrokken partijen.
Tot 30 november mogen griepvaccins enkel nog voorgeschreven en afgeleverd worden aan patiënten die behoren tot
categorie A. Het FAGG vraagt aan de artsen om op het voorschrift duidelijk aan te geven dat de patiënt tot categorie A
of B behoort, zodat de apotheker weet of het vaccin al dan niet kan afgeleverd worden.
Eind november zal worden nagegaan of mensen uit categorie B nog een vaccin kunnen krijgen.
Zorg & Gezondheid en Apotheek.be hebben intussen de boodschap ook naar het grote publiek gedeeld. We merken
dat nog lang niet alle patiënten op de hoogte zijn.
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Aflevering van geneesmiddelen in afwachting van Covid-testresultaat
Beantwoordt een patiënt aan de gevalsdefinitie voor testen of oordeelt de huisarts dat hij moet getest worden, dan
gelden in afwachting van het resultaat uiteraard de door Sciensano vermelde quarantaine regels:
 Blijf thuis.
 Noteer de gegevens van alle personen waarmee je in contact kwam tot twee dagen voor je symptomen
begonnen. Deze lijst zal enkel gebruikt worden als jouw test positief is, in het kader van contactopvolging.
 Voelen je huisgenoten zich ook ziek? Dan gaan ze in quarantaine en krijgen ze een test.
 Voelen je huisgenoten zich niet ziek? Dan moeten ze niet in quarantaine. Ze moeten wel extra voorzichtig
zijn en de gouden regels opvolgen.

Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/
Apothekers stellen vast dat de quarantaineregels in de periode tussen de afname van een test en het verkrijgen
van het resultaat niet door alle patiënten juist begrepen en toegepast worden. Om de quarantaine te ondersteunen
en zo de verspreiding van het virus tegen te gaan, kan de patiënt bespreken met zijn huisapotheker of aan huis
leveren van medicatie een optie kan zijn, indien geen andere mogelijkheden gevonden worden. We raden aan
tijdens de quarantaine periode hiervoor telefonisch contact op te nemen met de huisapotheker.
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