
 

 

CORONA-stappenplan voor opschaling apotheken Regio Haaglanden 

Doel: Dit stappenplan is bedoeld om in geval van uitval personeelsbestand zo lang mogelijk de 

geneesmiddelendistributie in de regio Haaglanden te kunnen garanderen. 

 

Uiteraard is informatie van GGD, GHOR, RIVM en KNMP leidend, waarbij de eigen veiligheid en het 

voorkomen van besmetting centraal staan. 

 

FASE 1.  

Extra alertheid op landelijke berichtgeving en nog meer dan anders de hygiëne protocollen naleven. 

 

FASE 2.  

Eerste ziektegevallen bij apotheekmedewerkers in de regio en bepaalde zorginstellingen sluiten de 

deuren. Vergroting onrust bij consumenten waardoor mogelijk extra toeloop in de apotheek. 

Apotheken communiceren aangepaste werkwijzen aan patiënten, zoals meer en laagdrempeliger 

bezorgen via de brievenbus, het (extra) stimuleren van het gebruik van afhaalautomaten. 

Er worden voorbereidingen getroffen te gaan werken met avond-/weekendshifts voor het verwerken 

van baxter en herhaalmedicatie. Enerzijds omdat een aantal assistenten mogelijk overdag thuis niet 

weg kunnen vanwege scholen die gesloten zijn, anderzijds omdat het werken in ploegen 

kruisbesmetting kan voorkomen. 

 

FASE 3.  

Meer dan 40% van de apotheekmedewerkers zijn ziek vanwege het Corona virus en dus minimaal 

twee weken niet inzetbaar. Zoveel mogelijk uitzendkrachten inzetten en extra diensten waar 

mogelijk laten draaien door overig personeel inclusief extra bezorgers. Het klaarmaken van baxters 

heeft in deze fase prioriteit omdat collega’s dit lastiger kunnen overnemen. 

 

FASE 4.  

Apotheek kan niet verantwoord openblijven en sluit de deuren. Apotheek maakt melding naar EFDH, 

IGJ en FTO-groep. EFDH meldt dit door aan GHOR/GGD en de andere apotheken. Apotheek zorgt dat 

chronische medicatie of in afhaalautomaat zit bij eigen apotheek of bezorgt de chronische/kritische 

medicatie aan huis (door de brievenbus voor eigen veiligheid). 

 

FASE 5.  

Als fase 4 op grote schaal gebeurt, dan zal de Spoedapotheek Den Haag ook overdag opengaan en de 

beschikbare apothekers/assistenten zullen daar (uitsluitend) de spoedmedicatie afhandelen, al dan 

niet met bezorgdiensten. 

 



Wanneer is het zinvol om contact op te nemen met de EFDH? 

1. Als er substantiële uitval is in de eigen apotheek, zodat het niet meer verantwoord mogelijk is om 

de apotheek open te houden. 

2. Overige vragen en opmerkingen die relevant zijn voor collega zorgverleners. 

 

Email EFDH: info@efdh.nl  

Telefoonnr 06 25 482 422 Inge Stollman, projectleider EFDH, apotheker Spoedapotheek Den Haag. 
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