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Extra taken i.v.m. met een adjunct-apotheker:  

- Meer verantwoordelijkheden                

- Onderhoud van de apotheek 

- Bestellingen plaatsen en opvolgen      

- Facturen opmaken en betalen 

- Personeelszaken                                   

- Nazicht van voorschriften 

Apotheek-overname:   

- Ondersteuning door boekhouder  

- Onderhandelingen en afspraken (o.a. groothandel, 
tarificatie, ...) 

- Lening verkrijgen bij de bank   

- Administratieve taken van de apotheek (officiële 
documenten aanpassen zoals RIZIV, Orde, ...), 
verzekeringen nazien, logo ontwerpen, naams-
verandering apotheek, ... 

Grootste verschillen met andere officina-
apothekers: 

- Geen vast inkomen                                    

- Facturen maken om uw loon te verkrijgen 

- Veel meer kosten        

- Altijd opnieuw naar een job zoeken 

Grootste uitdagingen als vervanger: 

- Elke keer weer een soort sollicitatie 

- Afspraken maken over loon en werkuren  

- ‘s Avonds en/of in het weekend moeten werken: mails 
sturen, facturen maken 

- Goede planning maken zodat je alle dagen werk hebt en 
niet op 2 plaatsen op dezelfde dag moet zijn 

- Controleren dat je met verschillende instanties in orde bent 
(RIZIV en de Orde der Apothekers) 

DE OFFICINA-APOTHEKER ALS ZELFSTANDIGE 
Titularis-zaakvoerder – Zelfstandige apotheker-vervanger 

Als apotheek titularis draag je de eindverantwoordelijkheid van de apotheek. Als zelfstandig apotheker-
vervanger neem je gedurende korte of langere periode de taak van een adjunct-apotheker of apotheker-

titularis over. 

“Elke patiënt moet tevreden de 
apotheek verlaten. Dit is een 

uitdaging voor elke apotheker.” 

NEGATIEF 
‒ Het werk is nooit gedaan, 

ook buiten de 
openingsuren van de 
apotheek is er nog altijd 
veel werk. 

‒ Grote kost 

Met dank aan: Julie Van Dyck, Eline Van Olmen, Julie Lombart en Kimberley Kinet 

POSITIEF 
‒ Veel variatie en appreciatie 
‒ Sociaal contact 
‒ Mensen verder helpen met 

hun problemen 
‒ Interesse in de wetenschap 
‒ Vrijheid in aanbod van 

verschillende gamma’s: van 
cosmetica tot OTC 

Bruto loon: Hier zijn geen barema’s voor, je bepaalt zelf hoeveel loon je je uitkeert. Uiteraard zijn er verschillen tussen een éénmanszaak 
en een BVBA. Als apotheker vervanger hangt je loon af van het aantal uur dat je werkt (je kan ongeveer 35-45€ per uur vragen, 
afhankelijk van je ervaring). 
Werkdruk: Meer dan een fulltime voor een adjunct-apotheker. Je bepaalt je eigen uurschema en hebt ook nog wat administratief werk. 

 
 
 

Klantvriendelijkheid, teamwork, empathie, kwaliteitsgericht werken, time 
management, onderhandelen, stress management, probleemoplossend 
denken, stiptheid,  strategisch plannen & organisatie, flexibiliteit, 
creativiteit, leiderschap & ICT-vaardigheden 
  
       

BEN JIJ GESCHIKT VOOR DE JOB?  

Julie Van Dyck (25), zelfstandig apotheker-
vervanger  

 
“Later wil ik misschien zelf een apotheek overnemen en 
daarom wil ik in veel apotheken zien hoe zij werken.” 
 
 
 
 
 

POSITIEF 
‒ Verschillende apotheken, met 

verschillende 
softwareprogramma’s 

‒ Veel bijleren, door 
verschillende manieren van 
werken 

‒ Soms in team, soms alleen 
‒ Zelfstandig plannen 

NEGATIEF 
‒ Veel meer kosten (BTW, 

sociale bijdragen,…) 
‒ Altijd opnieuw naar een job 

zoeken, onzekerheid van een 
job 

‒ Soms is de sfeer niet altijd 
even optimaal in een 
apotheek 

 

 

 

“Met een beetje goede wil is het niet zo heel moeilijk  

om een volle agenda te bereiken al is er vaak ook wel 

een beetje geluk mee gepaard. Het is niet altijd even 

evident om verschillende vervangingen mooi op elkaar 

te laten aansluiten .” 

Kimberley Kinet (25), zelfstandig apotheker-
vervanger 

“Minder vrijheid dan vroeger, de apotheek moet 
draaiende blijven, maar dit loont wel.” 

Eline Van Olmen (25)/Julie Lombart (25), 
co-titularissen  

Sessie 4: 14u30-15u15, aula 2 
 
 

Wat is het verschil tussen een adjunct, een 

titularis en een zelfstandig vervanger? We laten 

apothekers zelf aan het woord om hun job toe te 

lichten en jullie te helpen bij het maken van een 

keuze. 


