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VOORMIDDAG-SESSIE : ENKELE TREFWOORDEN

• DISCIPLINAIRE ORGANEN:  tuchtprocedure: zie (*)

• TRANSPARANTIE: - van de PR naar de klager van de NR naar de PR en vice 
versa

 - uitspraken van RVB worden gepubliceerd op de website
 - andere uitspraken zullen in een (vereenvoudigde ) tabel 

overzichtelijk meegedeeld worden als de zaak is 
afgesloten. 

• VERZOENING:  - deze rechtstap dient zeker meer aandacht te krijgen;
 - bij een zwaar deontologische fout kan deze procedure niet 

gebruikt worden;
 - wat te doen indien een magistraat deze stap weigert?
 - een klacht moet het individueel belang van een klager 

overstijgen.

• CONTINUITEIT DER DIENSTEN: - probleem met officiële benoeming der magistraten;
  een schrijven wordt opgesteld om aan de minister te 

overhandigen;
 - afwezigheid van een magistraat mag de PR niet 

verhinderen om klachten verder te behandelen; 
 - mogelijke procedurefouten worden in RVB opgevangen.
 - tegenstelling in beslissingen van PR en RVB: de beslissing 

gebeurt in 2 graden: in beide kamers zijn er niet altijd 
dezelfde argumenten, gegevens voorradig.

 - RVB spreekt enkel door zijn arrest , zonder verdere 
commentaar. Er zijn 2 rechtssystemen: het Angelsaksische 
(beslist en steunt op precedenten en het continentale 
systeem steunt enkel op de wetteksten en is niet gebonden 
door voorgaande uitspraken.

 - RVB is samengesteld uit 5 magistraten en 5 apothekers.

VERSLAG EERSTE DAG VAN DE ORDE - 11 NOVEMBER 2017

Prof. Gert Laekeman en Prof. Bernard Pirotte
Voorzitters
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TRAAGHEID VAN VERLOOP
VAN PROCEDURE: Ja

ENKELE ALGEMENE
BEMERKINGEN: - een plaatsvervanger in de PR mag niet systematisch 

aanwezig zijn op alle zittingen maar mag wel verslag 
ontvangen.

 - voor vragen over RVB kan altijd contact opgenomen 
worden met de secretaresse van de RVB ( Mevr. Danielle 
Istas)

 - de vertegenwoordiger van de PR in de NR dient top-
down maar vooral down-top te werken.

 - er zal worden nagegaan of het mogelijk is om bij de 
verkiezingen 2018 in te loggen om te stemmen via 
e-id ipv login via pa-id-pp en paswoord. De PR worden 
hiervan op de hoogte gehouden 

 - bij de taakverdeling van een nieuwe PR zijn we 
gebonden door de wettelijke bepalingen.

BEWEGING EN ELAN: Er moet beweging en elan in de Orde komen met zo
 mogelijk meer langetermijnpolitiek.

COMMUNICATIE: Is zeer belangrijk, om het oubollig imago te verliezen.

VERWELKOMING VAN DE
NIEUW-AFGESTUDEERDEN: Dient dit gebruik terug ingevoerd of dient er een andere
 formule gevonden ?
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TOESPRAAK JURISTEN

I.   TUCHTPROCEDURE:   Transparantie: positie van de klager?

II.  MEDEDINGING:  Verschillende klachten tegen de Orde.

III. NIEUW INSOLVENTIERECHT

IV. GENERAL DATA PROTECTION
      REGULATION (GDPR)

V.  BESLUIT:  Veel en belangrijke uitdagingen voor de Orde der
  Apothekers, die verder gaan dan de deontologie.

	a	Constante invraagstelling van de opdracht van 
algemeen belang van de bescherming van de 
gezondheidszorg van de Orde

	a	Veilige actie

  Maar alle nuttige en nodige initiatieven
  worden genomen.

Juriste Sylvie Van Overstraeten
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Juriste Anne-Cécile Squifflet



Apr. Lieven Zwaenepoel
APB

Sinds 1 oktober kunnen patiënten 
met een chronische aandoening 
een huisapotheker kiezen. Die 
zal hen proactief begeleiden bij 
hun medicatiegebruik door hen 
persoonlijk advies te geven en 
een schema bij te houden van alle 
medicatie die ze gebruiken. Dankzij 
die begeleiding krijgen patiënten 
meer controle over hun gezondheid 
en kunnen ze langer zelfstandig 
blijven.
Om zo’n duurzame therapeutische 
relatie met hun apotheker op 
te starten, worden chronische 
patiënten vandaag uitgenodigd een 
overeenkomst te ondertekenen met 
de apotheker van hun keuze.

HUISAPOTHEKER:
EEN NIEUWE DIENST IN DE APOTHEEK
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A. Het juridische kader van online verkoop van geneesmiddelen. 

• Aan wie is de online verkoop van geneesmiddelen voorbehouden ?

• Welke geneesmiddelen zijn betrokken bij online verkoop? 

B.  Naleving van de goede praktijken en de technische regels toepasselijk aan 
e-commerce van geneesmiddelen. 

• Over identificatie van verkoop websites en van geneesmiddelen. 

• Over organisatie van de e-uitgifte van geneesmiddelen.                                  

• Aan wie is online verkoop van geneesmiddelen voorbehouden ?
 - Een activiteit voorbehouden aan het apotheek netwerk. 
 - Apotheker titularis van een apotheek. 
 - Apotheker beheerder van een apotheek - groepering. 

• Geen gemeenschappelijke website aan verschillende apotheken !

• Geen « e-market place » ter beschikking van de apotheken!
a	Online verkoop van geneesmiddelen betreft alle receptvrije 

geneesmiddelen.

- Geen voorraad van geneesmiddelen afgelegen van de apotheek !

VERKOOP VAN GENEESMIDDELEN ONLINE:
HET FRANSE KADER

Professor Hélène Van Den Brink
Nationale Raad van de Orde der 

Apothekers - Frankrijk

* Internet: geen kortingen…op de farmaceutische akte.
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Richtlijnen

De KNMP-richtlijnen bevatten aanbevelingen voor het verlenen van farmaceutische zorg en 
beschrijvingen van de randvoorwaarden die nodig zijn om goede zorg te verlenen. Daarnaast 
is de KNMP betrokken bij de totstandkoming van verschillende multidisciplinaire richtlijnen. 

Relatief weinig tuchtklachten. 
• 1975-2000 = 80
• 2001-2011 = 75
• 2012-2016 = 50

Relatief weinig geschillen.
Oorzaak? Veel aandacht voor kwaliteit. 

Apr. Rien Marinus, Advocaat F. Moss (KNMP) 
en Apr. J. Smits (KNMP)

BEKIJK DE FOTOREPORTAGE OP ONZE WEBSITE - KLIK HIER
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http://www.ordederapothekers.be/default.aspx?ID=1154&PT=4&G=25&GRT=2&lang=1



