
Instructie
 - Uitgifte PBM pakketten voor mantelzorgers en  

pgb-gefinancierde zorgverleners
 - Uitgifte zelftesten voor cliënten in thuisisolatie

Is er sprake van (verdenking op) corona?

Ja →	 Korte en/of lange termijnpakket Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) op recept van huisarts. 
  (zie Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde  
 zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg op Rijksoverheid.nl.)
Nee → Is er behoefte aan medische mondneusmaskers ter voorkoming van besmetting?

 Ja → Zie onderstaand schema met informatie over PBM.

Is er behoefte aan zelftesten vanwege thuisisolatie?

Ja →	 Zie onderstaand schema bij Zelftesten bij thuisisolatie.
Nee → Het is niet mogelijk gratis zelftesten verstrekt te krijgen.

PBM voor mantelzorg PBM voor PGB Zelftesten bij thuisisolatie

De cliënt of mantelzorger belt / meldt zich 
bij de apotheek met de vraag naar 
beschermingsmiddelen.

De budgethouder of zorgverlener belt / meldt 
zich bij de apotheek met de vraag naar 
beschermingsmiddelen.

De cliënt of diens vertegenwoordiger belt / meldt 
zich bij de apotheek met de vraag naar zelftesten 
voor de cliënt.

De apotheek checkt of: 
• Het risiconiveau ernstig (3) of zeer ernstig (4) is 

volgens het coronadashboard op 
Rijksoverheid.nl.

• Er sprake is van intensieve mantelzorg. 
• De mantelzorger niet op hetzelfde adres als de 

cliënt woont.
• Er minder dan een maand geleden mondneus-

maskers zijn verstrekt aan deze persoon.

De apotheek checkt of: 
• Het risiconiveau zorgelijk (2), ernstig (3) of zeer 

ernstig (4) is volgens het coronadashboard op 
Rijksoverheid.nl.

• er een toekenningsbeschikking PGB 
(budgethouder) of zorgovereenkomst 
(zorgverlener) is.

• Er minder dan een maand geleden mondneus-
maskers zijn verstrekt aan deze persoon.

De apotheek checkt of: 
• Er sprake is van thuisisolatie van de cliënt.
• Cliënt nog niet ingeënt is.
• Reden van niet-inenten: 

• advies behandelaar;
• leeftijd cliënt.

• Er minder dan een maand geleden zelftesten 
op naam van de cliënt zijn verstrekt.

Indien er intensieve mantelzorg wordt geleverd 
en het risiconiveau is ernstig of hoger, ontvangt 
de cliënt maximaal 100 mondneusmaskers per 
maand. Dat zijn 2 pakketten van 50 stuks of is 
1 pakket met 100 mondneusmaskers. 

Indien bovenstaande aanwezig is en het 
risiconiveau is zorgelijk of hoger, ontvangt de 
budgethouder maximaal 100 mondneusmaskers 
per maand. Dat zijn 2 pakketten van 50 stuks of 
is 1 pakket met 100 mondneusmaskers.

Indien bovenstaande het geval is, ontvangt de 
cliënt per maand maximaal één pakket zelftesten 
(25 stuks per pakket).

De mantelzorger kan de middelen bij de 
apotheek ophalen, of thuis laten bezorgen.

De budgethouder of diens zorgverlener kan 
de middelen bij de apotheek ophalen, of thuis 
laten bezorgen. 

De cliënt kan de middelen bij de apotheek laten 
ophalen, of thuis laten bezorgen.

De apotheek registreert de uitgifte van het 
pakket op naam van de cliënt.

De apotheek registreert de uitgifte van het 
pakket op naam van de cliënt.

De apotheek registreert de uitgifte van het 
pakket op naam van de cliënt.

Verstrekking mondneusmaskers en zelftesten voor preventief gebruik (zonder recept).


