Mogelijke afspraken tussen huisarts, apotheker en
mantelzorger over aflevering geneesmiddelen tijdens de
coronamaatregelen
Mantelzorgers staan vaak in voor de afhaling van de geneesmiddelen voor de persoon voor wie zij
zorgen. Momenteel doe je er echter goed aan de sociale contacten te beperken. Het is dus niet aan te
raden om vaak zowel bij de huisarts als bij de apotheek te gaan.
Er zijn, tijdens deze uitzonderlijke periode omwille van de coronamaatregelen, alternatieven. Het
belangrijkste is om effectief de arts te contacteren, bijvoorbeeld telefonisch of via mail, en dit probleem
aan te kaarten.
Het handigste is als de persoon voor wie je zorgt een vaste apotheek heeft. Personen die lijden aan een
chronische aandoening, hebben doorgaans een huisapotheek (een vaste apotheker), die ook het
medicatieschema van de patiënt heeft. In dat geval werken de huisapotheker en de huisarts goed samen
en kunnen zaken snel worden doorgegeven zonder dat je hiervoor iets hoeft te doen. In sommige regio’s
is het zo dat de arts ook rechtstreeks voorschriften doorstuurt naar de apotheker, die de patiënt zelf
kiest. De arts kan dan volgende zaken doorsturen:
• ofwel het hele voorschrift en dit op een veilige manier;
• ofwel alleen de RID-code vanop het elektronisch voorschrift. De apotheker heeft met de cijfer- en
lettercode voldoende om het voorschrift elektronisch op te halen en de juiste medicatie klaar te
zetten.
Als de arts en apotheker toch niet met elkaar in contact staan, kan je als mantelzorger of als patiënt
ook zelf de RID-code vragen aan de arts tijdens een telefonische consultatie, via mail of Skype of een
ander communicatiekanaal. Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) laat deze
manier van werken momenteel tijdelijk toe (tijdens de periode waarin de coronamaatregelen van kracht
zijn). Met de RID-code heb je als mantelzorger of als patiënt voldoende om naar de apotheek te gaan.
Als je elektronische identiteitskaart nog recent werd ingelezen in de apotheek, hoef je zelfs die niet mee
te brengen.
Tenslotte kan je bij de huisapotheek ook navragen of hij of zij aan thuislevering doet. Tijdens de periode
waarin de coronamaatregelen gelden, leveren een aantal apothekers gratis aan huis bij patiënten in een
straal van minder dan 10 kilometer. Ook op die manier kan je als mantelzorger extra verplaatsingen
vermijden.
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