
‘Eerlijk gezegd jeuken onze handen’     

Twentse apothekers helpen Covid-vaccinatie te versnellen 

Bij de Twentse apothekers zijn sinds kort de eerste betrouwbare corona-zelftesten te koop. 
Belangrijk voordeel boven de internet-verkoop is dat de apotheek en zijn medewerkers waar 
nodig uitleg kan geven. Er is door de enorme vraag veel kaf onder het koren. 

‘De tests die wij verkopen komen van producenten die van het Ministerie van 
Volksgezondheid ontheffing hebben gekregen om deze als thuistest te verkopen’, legt 
voorzitter Erik Mijnhardt van de Twentse Apothekers Organisatie (TAO) uit. ‘De zelftest geeft 
al na een kwartier een uitslag. Deze laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier van 
testen kan bijvoorbeeld worden gebruikt door mensen die naar school of werk moeten of op 
bezoek gaan bij iemand met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door het virus’. 

Deze zelftesten zijn bedoeld voor besmette mensen die zelf geen klachten hebben en zich 
niet bij de GGD zouden laten testen. Mensen die corona-gerelateerde klachten hebben 
moeten zich blijven laten testen bij de GGD. Zo wordt voorkomen dat mensen met een 
mogelijke besmetting in aanraking komen met mensen met een broze gezondheid die ook in 
de apotheek komen. ‘De zelftest zorgt ervoor dat 80 procent van de besmette personen 
zonder klachten, alsnog wordt ontdekt. Bij goed gebruik wordt hierdoor het risico op het 
verder besmetten van andere mensen dus voorkomen’, weet Mijnhardt 

‘Aanpakken en doorpakken’ 

De Twentse apothekers hebben daarnaast hun hulp aangeboden om de bestrijding van de 
corona-pandemie ook in de uitvoerende zin te bestrijden. Zo kunnen ze worden ingezet bij 
het klaarmaken en toedienen van vaccins. ‘Vooral de ziekenhuizen en huisartsen die nu de 
handen vol hebben om mensen te vaccineren helpen we graag. We moeten het samen 
doen. Aanpakken en doorpakken’, aldus Mijnhardt. 

Zo’n 50 Twentse apothekersassistenten hebben al aangegeven te willen helpen bij het 
vaccineren. Via het Medisch Spectrum Twente zijn collega’s bereid gevonden om een korte 
training te verzorgen voor apothekersassistenten die hun skills hiervoor willen opfrissen of 
het willen leren.  
 
Mijnhardt vindt het niet meer dan normaal dat hulp wordt geboden. ‘Het past bij onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. En eerlijk gezegd jeuken onze handen omdat we 
zien dat de vaccinatie door de overheidsinstanties zo traag verloopt. In andere landen wordt 
de expertise van de eerste lijn, zoals huisartsen en apothekers, al volop ingeschakeld. Er 
moet vaart worden gemaakt en daar helpen we graag bij’. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Jeroen van de Sanden (Apotheek De Waag in Haaksbergen), bestuurslid TAO-UA, 
telefoonnummer: 06-22 41 37 35. 


