Mededeling van de koepel van apothekers APB:
Plaquenil is – net al enkele andere geneesmiddelen die in het ziekenhuis gebruikt worden om
COVID19 te bestrijden onder quarantaine geplaatst. Dat betekent dat levering aan apotheken en
aflevering in de apotheek niet meer toegelaten is, met uitzondering van aflevering of bestelling voor
aflevering aan een chronische patiënt om zijn of haar behandeling voort te zetten. Plaquenil is niet
genotificeerd als onbeschikbaar (zie www.FarmaStatus.be ) maar is dus niet zoals gewoonlijk
verkrijgbaar. Mits verantwoording door de apotheker mag de groothandelaar wel leveren, maar we
weten dat er in de chaos van de voorbije dagen moeilijkheden zijn met Plaquenil en dat er veel meer
dan het normale verbruik Plaquenil opgesoupeerd wordt in de ziekenhuizen voor de behandeling van
COVID 19 patiënten. Patiënten onder behandeling mogen apothekers wijzen op de uitzondering die
voor hen voorzien is en naar onderstaand bericht in de APB Flash van vrijdag en het communiqué van
het FAGG waar we naar doorlinken. Desondanks bestaat de kans dat zijn of haar groothandel
gewoon niet kan leveren.

‘STRATEGISCHE VOORRAAD
Drie specialiteiten zijn in quarantaine geplaatst: PLAQUENIL (100 dragees CNK: 0125575), KALETRA
(5x60ml CNK: 1612605 en 120 tabletten CNK: 2270361) en CHLOROQUINI PHOSPHAS (alle
presentaties (10g, 25g, 100g …) en alle merken (ACA, Fagron, Infinity, ABC, PCH etc.)).

Het doel van die quarantainemaatregel is het gebruik van die geneesmiddelen VOOR TE BEHOUDEN
AAN DE ZIEKENHUIZEN waar de ergst getroffen patiënten worden behandeld. Dat is nodig omdat het
FAGG heeft vastgesteld dat sommige ziekenhuizen mogelijk niet meer voldoende voorraden hebben
om COVID-19 patiënten te behandelen terwijl er nog voorraden zijn bij apotheken die ze niet nodig
hebben.

De apotheken moeten die geneesmiddelen wel kunnen krijgen VOOR PATIËNTEN MET CHRONISCHE
AANDOENINGEN die zijn opgenomen in de goedgekeurde therapeutische indicaties (bv. lupus,
reumatoïde artritis en HIV). Als u een van die geneesmiddelen nodig hebt voor een chronische
patiënt, dan moet u dit verantwoorden tegenover de groothandelaar-verdeler.’

Om de volledige medeling van het FAGG te lezen, https://www.apb.be/APB%20Documents/NL/All
%20partners/FAGG_Correspondentie_GM-quarantaine_COVID19_19-03-20.pdf?
utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=apbnews190320nl&utm_content=hier

