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Met dit advies wil de FRZV een duidelijk antwoord geven op de adviesvraag van minister 
Vandenbroucke dd. 06/01/2021 over het in rekening brengen van de meerkost die veroorzaakt wordt 
door de behandeling van de COVID-19 vaccins in de ziekenhuisapotheken van de aangeduide HUB-
ziekenhuizen.  

Onderwerp van dit advies 

De FRZV wil duidelijk stellen dat dit advies louter en alleen over het volgende onderwerp handelt.  

In eerste instantie worden hier de kosten en handelingen in rekening gebracht die gerelateerd zijn aan 
alle handelingen betreffende het Comirnaty (van Pfizer/BioNTech) vaccin. Deze voorstellen tot 
financiële tegemoetkoming dienen geherevalueerd te worden op het ogenblik dat andere vaccins door 
de ziekenhuisapotheken in behandeling zullen genomen worden omdat de procedures verschillend 
zullen zijn. 

Bovendien benadrukt de FRZV dat  de huidig voorliggende berekening gebaseerd is op de gekende 
handling van het vaccin in de context van de fase IA van de vaccinatiestrategie, namelijk ten aanzien 
van de vaccinatie van de bewoners en personeel van WZC. De FRZV wil wel aanstippen dat de 
opbouw en berekening van de kostenstructuur tevens geldig is voor alle gestructureerde vaccinaties 
die tijdens het ganse verloop van de vaccinatiestrategie zullen gebeuren ongeacht op welke plaats of 
in welke context deze gestructureerde vaccinaties zullen plaatsgrijpen (niet limitatief: WZC, 
ziekenhuizen, collectiviteiten, vaccinatiecentra,….) 

Ten slotte stelt de FRZV vast dat in de sector van de ziekenhuizen de bezorgdheid bestaat over de 
kosten die gerelateerd zijn aan de inzet van personeel vanuit de ziekenhuizen voor het succesvol 
uitvoeren van de vaccinatiestrategie in de volgende stappen. Deze personeelskosten nemen we in dit 
advies niet mee omdat ze op dit ogenblik in deze fase van de vaccinatiestrategie nog niet aan de orde 
zijn. Maar de FRZV wil de minister er wel op wijzen dat in de versnelling van de aanpak van de 
vaccinatiestrategie naar bv. het personeel van de ziekenhuizen en de eerstelijnsactoren, dit item snel 
aan de orde zal zijn en daaromtrent eveneens advies wenst te verstrekken op korte termijn. 

 

Betrokken partijen bij dit advies 

De FRZV heeft geopteerd om de concrete opbouw van dit advies te maken in nauwe samenwerking 
met de Vereniging voor Ziekenhuisapothekers en de hoofdapothekers als ervaringsdeskundigen van 
de HUB-ziekenhuizen. Op dei manier werd vanuit de ziekenhuisapothekers ter bespreking in de 
werkgroep één voorstel tot financiering voorgelegd. Binnen de FRZV werd het overleg gepleegd in de 
bestaande werkgroep “Financiële impact COVID-19”. De FRZV wenst zijn uitdrukkelijke dank te 
betuigen aan de input van de ziekenhuisapothekers 

 

Concreet advies 

De kosten die gerelateerd zijn aan de behandeling van de Pfizer/BioNTech vaccin in de HUB-
ziekenhuizen is opgesplitst in vijf samenstellende componenten. Hierna lichten we de verschillende 
componenten kort toe. In een bijlage wordt de exacte inhoud die gehanteerd werd voor elk van de 
componenten meer in detail toegelicht. Voor elke component wordt ook aangegeven op welke manier 
het voorgestelde bedrag wordt gerelateerd aan een eenheid. Ten slotte wordt ook het bedrag voor elk 



van de componenten per eenheid toegevoegd. Voor drie van de vijf componenten wordt een 
forfaitaire kost aangegeven, voor twee van de vijf componenten wordt een variabele kost voorgesteld 
die gerelateerd is aan bestellingen of leveringen. Er is geopteerd om eenheden te gebruiken die 
formeel geregistreerd worden en door de overheid kunnen ingekeken worden.  

Aan het einde van deze beschrijving van de verschillende componenten is er nog als overzicht een 
samenvattende tabel toegevoegd. 

1. Opstartkosten 
Het betreft de algemene kost waarbij elke HUB-ziekenhuisapotheek procedures moet 
implementeren, interne werkdocumenten moet opstellen, de logistiek in de eigen apotheek 
moet organiseren en afspraken en opleiding met de betrokken medewerkers moet maken.  
Het gaat om een éénmalige aanrekening van deze kost op forfaitaire basis. 
Het voorgestelde bedrag is 1000 euro 
 

2. Administratieve kost 
Deze kost wordt aangerekend per (type) vaccin en heeft verband met algemene procedures 
en interne werkwijze die dient aangepast te worden aan elk nieuw te behandelen vaccin. 
Deze kost wordt forfaitair vastgelegd en geldt voor elk te behandelen vaccin/firma. 
Het voorgestelde bedrag is 500 euro per vaccin/firma. 
 

3. Kost voor bewaring 
Deze kost wordt aangerekend voor de vaste kosten die gepaard gaan met het bewaren van 
het vaccin in de daarvoor bestemde infrastructuur inclusief oa. de wekelijkse rapportering van 
de voorraad aan het FAGG. 
Deze kost wordt forfaitair vastgelegd en gekoppeld aan het aantal maanden van bewaring. 
Het voorgestelde bedrag is 100 euro per maand. 
 

4. Kost per bestelling 
De kosten voor de bestelling betreft de administratieve afwerking, de ontvangst van de 
goederen en de retour van de boxen. 
Deze kost wordt gekoppeld aan het aantal bestellingen dat men dient te plaatsen bij de firma. 
Het voorgestelde bedrag is 110 euro per bestelling bij de firma.  
 

5. Kost verbonden aan zending naar WZC* 
Ten slotte is er de kost van de verwerking van het vaccin naar de WZC waar oa. De ontdooiing 
van de vaccins, de verdeling per WZC, de administratie en de communicatie met de WZC. 
Deze kost wordt gekoppend aan het aantal leveringen per WZC. 
Het voorgestelde bedrag is 60 euro per aantal leveringen naar een WZC. 
 
*WZC: cfr. De opmerking in de inleiding waar verwezen wordt naar de verdere uitrol van de 
vaccinatiestrategie waarbij ook zal geleverd worden aan andere entiteiten waar 
gestructureerde vaccinatiesessies worden georganiseerd (naast WZC ook bv. Ziekenhuizen, 
collectiviteiten, vaccinatiecentra,…) 
 

Omschrijving Eenheid Kost €/eenheid 
Opstartkosten voor organisatie als HUB Eénmalig 1000 € 
Administratieve kost Per 

vaccin/firma 
500 € 



Kost voor bewaring Per maand 100 € 
Kost per bestelling Per bestelling 110 € 
Zending naar WZC* Per levering 

aan WZC 
60 € 
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