
Zelftesten en mondkapjes-pakket voor  
mantelzorgers

De cliënt of mantelzorger meldt zich 
bij de apotheek met de vraag naar 
het zelftesten en mondkapjes-pakket.

De apotheek checkt of
•• Er sprake is van intensieve mantelzorg;
•• De mantelzorger niet op hetzelfde adres 

woont als de client;
•• Er meer dan een maand geleden 

een pakket is verstrekt aan de client;

Indien bovenstaande het geval is, ontvangt 
de client een recept van de arts voor een zelf-
testen en mondkapjes-pakket bestaande uit:
50 chirurgische mondkapjes
25 FFP2-mondkapjes
25 zelftesten

De mantelzorger kan het pakket bij de 
apotheek ophalen of thuis laten bezorgen.
De apotheek registreert de uitgifte van 
het pakket op naam van de client.

Zelftesten en mondkapjes-pakket 
voor PGB-budgethouders 
en PGB zorgverleners

De budgethouder of zorgverlener meldt 
zich bij de apotheek met de vraag naar 
het zelftesten en mondkapjes-pakket.

De apotheek checkt of
•• Er een toekenningsbeschikking PGB 

(budgethouder) of zorgovereenkomst 
(zorgverlener) is;

•• Er meer dan een maand geleden 
een pakket is verstrekt aan de client;

Indien bovenstaande het geval is, ontvangt 
de client een recept van de arts voor een zelf-
testen en mondkapjes-pakket bestaande uit:
50 chirurgische mondkapjes
25 FFP2-mondkapjes
25 zelftesten 

De PGB-zorgverlener kan de middelen bij de 
apotheek ophalen of thuis laten bezorgen.
De apotheek registreert de uitgifte van 
het pakket op naam van de budgethouder.

Aanvraag zelftesten en mondkapjes  
voor personen die in langdurige 
thuisisolatie en nog niet gevaccineerd 
zijn of een afweerstoornis en 
een verminderde immuunrespons 
op de coronavaccinatie hebben

Deze persoon meldt zich bij de apotheek 
met de vraag naar het zelftesten en 
mondkapjes-pakket.

De apotheek checkt of
•• Er sprake is van thuisisolatie van de cliënt 

vanwege kwetsbare gezondheid;
•• De cliënt nog niet ingeënt is 

of een afweerstoornis en een 
verminderde immuunrespons*
op de coronavaccinatie heeft.

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

Reden van niet-inenten
•• Advies behandelaar
•• Jonge leeftijd client (<12 jaar), m.u.v. 

kinderen met een medisch hoog risico

Indien bovenstaande het geval is, ontvangt 
de client een recept van de arts voor een zelf-
testen en mondkapjes-pakket bestaande uit:
50 chirurgische mondkapjes
25 FFP2-mondkapjes
25 zelftesten 

De persoon kan de middelen bij de apotheek 
ophalen of thuis laten bezorgen.
De apotheek registreert de uitgifte van 
het pakket op naam van de persoon.

Instructie aanvragen 
zelftesten en  
mondkapjes-pakket
Is er behoefte aan zelftesten en mondkapjes ter voorkoming of signalering van besmetting? Ja ? zie onderstaand schema.
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Heeft u vragen over corona? 
rijksoverheid.nl/corona

*  Voor personen die in thuisisolatie verblijven vanwege verminderde immuunrespons na vaccinatie, is de lijst van aandoeningen die in aanmerking komen voor PBM/zelftesten te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/derde-prik-voor-specifieke-groep-patienten-met-ernstige-afweerstoornis




