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KEY FACTS
•    Oplage:

8.740 exemplaren 
(4.940 NL –3.800 FR)

•    Verschijning:
20 x per jaar

•    Doelgroep:
offi cina-apothekers,
ziekenhuis-apothekers,
stakeholders 

De Apotheker is het eerste onafhankelijke blad dat zich 
exclusief richt op offi cina- en ziekenhuisapothekers. 
De actualiteitsbladzijden brengen hete hangijzers, nieuws in 
de marge en berichten die de apotheker specifi ek aanbelangen. 
Het themadossier belicht één onderwerp. Afwisselend komen 
ook de volgende onderwerpen aan bod: 
voeding, dermatologie, magistrale bereidingen, 
homeopathie/fytotherapie en veterinair. 
De nieuwste medische en farmaceutische ontwikkelingen 
komen aan bod op de bladzijden ‘gezondheid’
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5Kwaliteitswet, ook voor apothekers

Onalngs verscheen in het Staatsblad de wet inzake de 
kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. 
Ook voor apothekers staan er bepalingen in.

4Het rapport van minister De Block

De verkiezingen zijn voorbij. Het stof is gaan liggen, 
de teerlingen geworpen. Hoog tijd om het bilan 
op te maken van minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid Maggie De Block.

Gezonde lucht aan 
de Kroatische kust

TWEEWEKELIJKS BLAD VOORBEHOUDEN AAN APOTHEKERS + NR.259 + 17 JUNI 2019 + P302425 + €1,25 + ROULARTA HEALTH CARE + RAKETSTRAAT 50 BUS 14, 1130 BRUSSEL

volg ons ook op

www.deapotheker.bewww.deapotheker.bewww.deapotheker.bewww.deapotheker.be

Er was de voorbije jaren een aanzienlijke stijging van het aantal aanvragen 
voor de verplaatsing van een apotheek. Globaal daalde het aantal apotheken 

in ons land. + Veerle Caerels

Meer apotheken verhuizen

D at blijkt uit een analyse van het apotheken-
landschap door Sirius Insight. In 2017 realiseerde 
dat Belgische bedrijf gespecialiseerd in geo-

marketing een eerste studie over de spreiding van en het 
aantal apotheken in België. In maart 2019 volgde een 
update, waarvan de resultaten nu bekend zijn. 

De vergelijking levert een aantal interessante vaststel-
lingen op. Zo is er globaal een daling van het aantal actieve 
apotheken: van 4.943 in 2017 naar 4.870 nu. Het aantal 
 ‘tijdelijk gesloten’ apotheken nam met liefst 29% toe 
(220 tegenover 170 twee jaar geleden). Vooral in de grote 
steden sluiten apotheken tijdelijk de deuren, met name in 
Brussel en Luik. 

Ook het totale aantal apotheken in ons land gaat achter-
uit: nog 5.090 in 2019 t.o.v. 5.113 in 2017.

De concentratie aan apotheken daalt lichtjes van 4,39 naar 
4,27 per 10.000 inwoners. Dat is te wijten aan een verminde-
ring van het aantal apotheken, samen met een lichte 
 bevolkingsgroei.

Door de aangekondigde wijziging van het KB van 
25 september 1974 over de opening en de verhuis van 
 apotheken is er een aanzienlijke stijging merkbaar van het 
aantal aanvragen voor de verplaatsing van een apotheek. 
Het gaat dan om apothekers die hun activiteit wensen te 
verhuizen onder de huidige wetgeving. De voorbije tien jaar 
stijgt het aantal aanvragen bijna continu. Van 41 in 2009 
piekte dat naar 129 in 2017. Uit de reeds beschikbare 
 gegevens voor de twee eerste maanden van dit jaar blijkt dat 
deze tendens zich voortzet: er werden al 21 aanvragen 
 ingediend, het hoogste aantal voor die periode in de voor-
bije tien jaar. 

Van de 5.113 apotheken uit 2017 verhuisden er 
145 binnen dezelfde gemeente en heropenden er 11 hun 
apotheek in een andere gemeente. Dertig apotheken 
 verdwenen als gevolg van een sluiting of een fusie.

Gemiddeld verhuisden apotheken 750 meter binnen 
dezelfde gemeente en 10,3 km wanneer ze zich in een 
andere gemeente vestigden.+

Het kaartje op blz. 2 geeft 
een geografi sch overzicht 
van het aantal verhuizingen 
en ingediende aanvragen, 
en van de spreiding van 
apotheken over het land.
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8Robots in de ziekenhuisapotheek

Ons maanddossier over automatisering brengt ons 
naar de apotheek van het universitair ziekenhuis 
Saint-Luc in Brussel. Stockage, bereiding en afl evering 
van geneesmiddelen zijn er grotendeels in handen van 
robots.

10Welke supplementen na maagchirurgie?

Naar aanleiding van de werelddag obesitas op 18 mei 
heeft de kliniek van het ideale gewicht van het UMC 
Sint-Pieter, Brussel, een congres gehouden over de 
behandeling en de follow-up na bariatrische chirurgie.

14Hypoallergene cosmetica: mythe of werkelijkheid?

De melding ‘hypoallergeen’ is geruststellend, maar het 
is nagenoeg onmogelijk te beloven dat een cosmetisch 
product met zekerheid geen allergische reactie of 
irritatie zal veroorzaken.
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Strook
H 88 mm x B 240 mm

Pavé cover
H 80 mm x B 80 mm

Pavé
H 117 mm x B 117 mm

Surcover 1/2
H 170 mm x B 270 mm

Technische info:
www.roularta.be/nl/technische-info
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Floor ad
970 px x 90 px

ENKEL WEBSITE

HomePage Take Over
1280 px x 1024 px

HomePage Take Over

ONLINE FORMATEN

Leaderboard (eNews)
728 px x 90 px

Combi-BAN1
970 px x 250 px

Combi-BAN2
960 px x 150 px

Combi-BAN3
840 px x 150 px

Combi-BAN4
728 px x 90 px

Medium rectangle (eNews)
300 px x 250 px

Combi - MEDRECT
300 px x 250 px

Combi - HALFP
300 px x 600 px

+ of of of

Skyscraper (eNews)
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DEAPOTHEKER.BE
De website deapotheker.be brengt de offi cina- en ziekenhuisapothekers 
in realtime op de hoogte van breaking news.

NEWSLETTER
Daarnaast is er ook de nieuwsbrief die op woensdag 
alternerend met het printmagazine naar alle abonnees wordt 
gestuurd. Deze nieuwsbrief brengt naast een aantal actuele hot 
items ook voorproevertjes van wat er de week daarna via 
het magazine letterlijk bij de apotheker in de bus zal vallen.

FARMASCOOP
De Farmascoop is een e-Newsletter die enkel en alleen 
uw communicatie bevat.
Dit kan gaan over een formele mededeling, een commerciële 
boodschap, een lancering, een nieuwe terugbetaling, 
een product dat uit de markt genomen werd of niet op voorraad is...
U bepaalt  verzendingdatum en -uur.

ONLINE
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van de Apotheker
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