
Geachte, 
 
Omdat goede samenwerking tussen huisartsen en apothekers in de eerste lijn nu meer dan ooit 
belangrijk is, wensen we onderstaande informatie met U te delen. Zo houden we elkaar op de hoogte 
houden en blijven we efficiënt samenwerken, zoals we al doen sinds het begin van deze crisis. 
  
Zuurstof 
Er circuleren tegenstrijdige berichten over een eventueel tekort aan zuurstofgas en/of 
zuurstofconcentratoren. De wachttijd voor een levering bij een patiënt loopt soms op tot een week… De 
leveranciers en de groothandelaars-verdelers lieten ons echter weten dat er voorraad is. Er is dus geen 
reden tot paniek. FAGG, RIZIV en de apothekersverenigingen volgen dit op en zoeken samen naar 
oplossingen. 
Omdat voorkomen beter is dan genezen, geven we graag deze boodschap mee: het is zeker niet nodig 
om voorraden aan te leggen, ook niet in RVT’s. 
Niet-gebruikte zuurstofconcentratoren en (lege) zuurstofflessen moeten zo vlug mogelijk worden 
teruggestuurd. A priori is het eveneens niet nodig om de voorraad van zuurstof en bijhorende 
installaties te verhogen voor patiënten die terugkeren uit het ziekenhuis. COVID-19-patiënten die 
zuurstof nodig hebben blijven in het ziekenhuis en verlaten het niet, zolang ze zuurstof toegediend  
krijgen. In Vlaanderen is dit zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor een transfer naar een 
SchakelZorgCentrum.  
Uiteraard moeten andere COVID-19-patiënten en/of zij die zuurstof nodig hebben in een RVT dat 
kunnen krijgen.  
Installatie, afkoppeling en de afstemmingen of wijzigingen van de zuurstoftherapie vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de behandelende arts, eventueel coördinerend raadgevend arts en de 
apotheker. Installatie en aanpassingen van de behandeling kunnen enkel worden uitgevoerd of 
gedelegeerd door de arts en de apotheker in overleg met de patiënt. De zuurstofleveranciers voeren 
dus enkel uit wat deze twee zorgverstrekkers vragen in functie van de noden en de specifieke indicaties 
van hun patiënt.  
 
Het RIZIV publiceerde zonet enkele versoepelingsmaatregelen. Als u zuurstof voor een korte periode 
nodig hebt, dan kan u met één attest of vermelding, terugbetaling krijgen voor gasvormige zuurstof in 
flessen of voor een zuurstofconcentrator. Zie ook: 
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-
gezondheidsproduct/terugbetalen/zuurstof/Paginas/default.aspx . 
 
Georges Verpraet  
Pharmacist – Secretary General 

 

 

APB 
Reception: Rue Stevinstraat 137 
Post Mail: Rue Archimedesstraat 11 
1000 Bruxelles – Brussel 
 
Tel. : +32(0)2 285 42 04 
Mob. : +32(0)495 217 394 
georges.verpraet@apb.be 
www.apb.be 
 

 

https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/terugbetalen/zuurstof/Paginas/default.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/terugbetalen/zuurstof/Paginas/default.aspx
mailto:georges.verpraet@apb.be
http://www.apb.be/

