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BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN 
APRIL 2018 

 

 

VOORTRAJECT DIABETES TYPE 2 VANAF 1 MEI 2018 

Op 1 mei 2018 treedt het begeleidingsgesprek GGG diabetes type 2 in werking. 

Vanaf dan kunnen huisartsen een ‘begeleidingsgesprek therapietrouw’ door de (huis)apotheker 

voorschrijven aan zowat 130.000 diabetespatiënten.  

In 2016 werd de diabetespas vervangen door het zogenaamde voortraject diabetes type 2. De 

patiënten die daaronder vallen, worden opgevolgd door hun huisarts. Op 20 maart 2018 

verscheen in het Belgisch Staatsblad een KB dat ook andere zorgverstrekkers bij dat voortraject 

betrekt.  

Vanaf 1 mei kunnen diabetespatiënten die tussen 15 en 69 jaar oud zijn én een verhoogd 

cardiovasculair risico lopen (BMI>30 en/of arteriële hypertensie), genieten van een 

educatieprogramma. Ze hebben recht op maximaal 4 terugbetaalde educaties per kalenderjaar. 

De huisarts kiest samen met de patiënt uit vijf verschillende educaties, waaronder een educatie 

rond therapietrouw die door de apotheker wordt gegeven.  

Begeleidingsgesprek GGG ‘Diabetes type 2 – voortraject’ 

Een educatiesessie therapietrouw is een begeleidingsgesprek met de patiënt over het goed 

gebruik van zijn geneesmiddelen en de problemen die hij eventueel ervaart met het nemen van 

zijn medicatie. Het gesprek is bedoeld om de patiënt te motiveren en samen naar oplossingen te 

zoeken. Een goede therapietrouw is essentieel voor het slagen van de behandeling. Toch nemen 

veel patiënten hun geneesmiddelen niet of niet regelmatig. Als apotheker kan je de therapietrouw 

analyseren en optimaliseren. Zeker als huisapotheker ben je daarvoor perfect geplaatst. Het 

honorarium voor een individueel begeleidingsgesprek bedraagt 22,52 euro.  

Ook een groepszitting diabeteseducatie is mogelijk om therapietrouw aan te sporen. Dit kan voor 

maximaal 10 rechthebbenden gedurende minstens 120 minuten, gevolgd door het opstellen en 

het bewaren door de apotheker van een verslag waarin de identiteit van de deelnemers en de 

thema's die tijdens de zitting zijn behandeld, worden vermeld. 

Voor deze terugbetaalde verstrekking “Diabeteseducatie door apotheker” (Hoofdstuk V van het KB 

van 10/1/1991) gelden volgende CNK-codes : 

        5520663        GGG voortraject diabetes type 2 – individuele zitting  22,52 € 

        5520671        GGG voortraject diabetes type 2 – groepssessie  14,08 € (per patiënt) 

Het GGG wordt volledig terugbetaald en is gratis voor de patiënt. 

Voorwaarden :  

Op voorschrift van de huisarts 

R/Voortraject diabetes therapietrouw – individuele sessie 
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Doelgroep: patiënten met diabetes type 2 die tussen 15 en 69 jaar oud zijn én een verhoogd 

cardiovasculair risico hebben (obesitas BMI > 30 en/of arteriële hypertensie). 

De apotheker hoeft de criteria niet te controleren. 

Niet voor patiënten in woonzorgcentra/gemeenschappelijke verblijfplaatsen 

 

GENEESMIDDELEN VOORGESCHREVEN DOOR 

VROEDVROUWEN 

De lijst van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die door vroedvrouwen mogen worden 

voorgeschreven, werd herbekeken en is nu opgenomen als bijlage van het KB van 31 januari 2018. 

Die bijlage bevat de lijst van de (voorschriftplichtige) geneesmiddelen die door vroedvrouwen 

autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale 

zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborenen in 

en buiten het ziekenhuis. 

 

Wat is er veranderd? 

Het nieuwe KB, dat op 7 maart gepubliceerd werd in het Staatsblad, verduidelijkt en verbetert een 

aantal punten uit de vorige lijst, maar bevat geen belangrijke wijzigingen. Dit is er veranderd:   

 Penicilline G of Amoxicilline via intraveneuze toediening: voor de moeders die GBS (groep-

B-streptokokken) positief zijn om besmetting van pasgeborene te voorkomen. In het kader 

van een ziekenhuisbevalling. 

 Hepatitis B vaccin, pediatrische vorm “junior”. 

 Specifieke immunoglobulines tegen hepatitis B: onder intramusculaire vorm met een 

andere injectieplaats dan het vaccin. Enkel bij een bevalling in het ziekenhuis voor 

pasgeborenen waarvan de moeder HBs antigeen (+) positief is. 

 Ethinylestradiol, tabletten van 0,02 mg: oestroprogestativa zonder progestageen van de 

4de generatie. 

De volledige lijst van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die mogen worden 

voorgeschreven door vroedvrouwen vind je in bijlage. 

Opm.: Vroedvrouwen gemachtigd tot het verlenen van verloskundige verstrekkingen en tot het 
voorschrijven van geneesmiddelen hebben een RIZIV-nummer dat begint met een 4 en eindigt 
met een 3. Vroedvrouwen gemachtigd tot het verlenen van verloskundige verstrekkingen hebben 
een RIZIV-nummer dat begint met een 4 en eindigt met een 2. Vroedvrouwen met een RIZIV-
nummer dat eindigt op 2 kunnen dus geen geneesmiddelen voorschrijven. 

 

HUISAPOTHEKER 

Ter herinnering: welke patiënten komen in aanmerking voor de dienst ? 

Elke patiënt, met uitsluiting van de rusthuispatiënten en met uitzondering van rechthebbenden 
van de DIBISS (vroegere DOSZ), aan wie, in dezelfde officina, over een periode van 1 jaar, minstens 
5 terugbetaalde geneesmiddelen werden afgeleverd (op niveau ATC-5, i.e. het niveau actief 
bestanddeel of combinatie van actieve bestanddelen), en waarvan minstens 1 geneesmiddel als 
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chronisch kan beschouwd worden (i.e. minstens 160 DDD afgeleverd over de laatste 12 
maanden).” Merk op dat contraceptiva en magistrale bereidingen niet beschouwd worden als een 
chronisch geneesmiddel, maar wel in rekening gebracht kunnen worden voor het totaal aantal 
afgeleverde geneesmiddelen. 
 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende CNK-codes die gebruikt worden voor de 
tarifering van de dienst. Deze CNK’s zal u waarschijnlijk niet zelf moeten invoeren, maar dit zal 
gefaciliteerd worden door uw softwarehuis : 

• CNKi2 [5520705] : initiatie van de prestatie vanaf 1 januari 2018 

- Kan overgemaakt worden in een ‘pseudo-voorschrift’ met een specifieke voorschrijver 
[10000106999]  

- De dienst wordt elk jaar verlengd zolang er geen CNKs (stop) wordt overgemaakt of een 
CNKi2 van een andere apotheker 

 

• CNKh1 [5520697] : facturatie van het honorarium 2017 

- Te gebruiken vanaf 1 mei 2018 
- Moet overgemaakt worden met een geneesmiddelenvoorschrift (met vergoedbare 

specialiteit of magistrale bereiding) 

- Wellicht zal dit door de apotheeksoftware gefaciliteerd worden voor patiënten waarvoor in 
2017 een CNKi werd meegegeven. 

 

• CNKh2 [5520713] : facturatie van het honorarium voor 2018 en volgende 

- Te gebruiken vanaf 1 januari 2019 
- Moet overgemaakt worden met een geneesmiddelenvoorschrift (met vergoedbare 

specialiteit of magistrale bereiding) 
 

• CNKs (stop) [5520721] : facturatie van het honorarium met stopzetting van de dienst (patiënt 
overlijdt of wordt opgenomen in ROB/RVT) 

- Te gebruiken vanaf 1 mei 2018. 
- Kan overgemaakt worden in een ‘pseudo-voorschrift’ met een specifieke voorschrijver 

[10000106999] 
- Sluit de vorige CNKi af : voor de patiënten bij wie de dienst opgestart werd, kan de 

apotheker nagaan of de situatie van de patiënt gewijzigd is (ROB/RVT, overlijden) en zijn 
honorarium tariferen met stopzetting van de dienst.  

 

• CNKs2 (stop type 2) [5520788] : patiënt beslist om geen gebruik meer te maken van de dienst 

- Te gebruiken vanaf 1 mei 2018. 
- Kan overgemaakt worden in een ‘pseudo-voorschrift’ met een specifieke voorschrijver 

[10000106999] 
- Sluit de vorige CNKi af 
- Het honorarium wordt gefactureerd bij het begin van het volgend jaar (met 1 CNKs door de 

TD) en de dienst wordt afgesloten voor deze patiënt en deze apotheker. 
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HIV-REMMERS 

Op 1 december 2016 versoepelden de terugbetalingsvoorwaarden van antiretrovirale 
geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van het aidsvirus (HIV) om deze in overeenstemming 
te brengen met de huidige wetenschappelijke aanbevelingen.  

Sinds 1 maart zijn deze wijzigingen met betrekking tot de machtigingen voor HIV-remmers van 
kracht.  Dit betekent dat patiënten die nog een attest hebben met een startdatum vóór 1/12/2016 
een nieuwe aanvraag moeten indienen, ook voor machtigingen voor onbeperkte duur. De 
ziekenfondsen hebben hun leden op de hoogte gebracht van deze noodzaak. 

Apothekers moeten zich in de eerste plaats baseren op de raadpleging van MyCareNet Hoofdstuk 
IV. In geval van een negatief antwoord, dien je je ervan te vergewissen dat de patiënt in het bezit 
is van een geldig “vernieuwd” attest (uitgegeven na 1/12/2016 en met vermelding van 
einddatum). Indien de patiënt niet beschikt over een dergelijk “vernieuwd” attest dient je de 
patiënt te vragen om zijn machtiging zo snel mogelijk te vernieuwen. 

Op de website van het RIZIV vind je meer informatie over dit onderwerp. In bijlage de 
aanpassingen en de betrokken geneesmiddelen. 

 

MANIPREX® (LITHIUMCARBONAAT): TIJDELIJKE 

STOPZETTING VAN COMMERCIALISATIE 

De firma Kela Pharma meldt dat door productieproblemen Maniprex® 250 mg omhulde tabletten 

en Maniprex® 500 mg filmomhulde tabletten voor onbepaalde duur niet meer beschikbaar zullen 

zijn na uitputting van de voorraad. De voorraad van Maniprex® 500 mg is nu al uitgeput. Volgens 

Kela Pharma zal de voorraad van Maniprex® 250 mg onder normale omstandigheden zijn uitgeput 

in juni 2018. 

Praktisch 

Er is een alternatieve specialiteit beschikbaar op de Belgische markt: CAMCOLIT® 400mg (deelbare 

tabletten).  Een magistrale bereiding is ook mogelijk. 

Lithium is een geneesmiddel met een nauwe therapeutisch-toxische marge. Het FAGG heeft 

daarom lithiumcarbonaat in kader van het VOS in de “NO SWITCH” lijst ondergebracht. Dit 

betekent dat het niet wordt aanbevolen om tijdens de behandeling naar een andere specialiteit 

over te schakelen. Wanneer tijdens een behandeling toch een “switch” moet gebeuren, is extra 

opvolging door de arts noodzakelijk. 

De posologie moet worden aangepast in functie van de klinische toestand en op basis van de 
bepaling van het lithiumgehalte in het bloed dat binnen de therapeutische plasmaconcentratie 
van 0.5 mEq en 1.2 mEq (of mmol) per liter moet liggen. (bron : FAGG) 

 

WIJZIGING VAN BENAMING 

- NMBS wordt RAILCARE : RAILCARE staat voor alle gezondheidszorgen, zowel door het RIZIV 
terugbetaald (mutualiteit 900) als door de Sociale fonds (bijkomende tussenkomst). 

- Het NIOOO wordt Directie Oorlogsslachtoffers HZIV (NIOOO) 

 

http://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/terugbetalen/specialiteiten/wijzigingen/Paginas/antiretrovirale_aids_terugbetalingsvoorwaarden_20161201.aspx#.Wpgwv2dy7q4
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GDPR 

Op de BAF-website bundelen we de informatie hieromtrent in een themadossier. 

Domus Medica organiseert samen met BAF, KAVA, KLAV en KOVAG vier infosessies over GDPR. 

Hierbij alvast de data waarop deze doorgaan, u kiest zelf welke datum en regio u het best past :  

BAF (te Syntra, Heverlee) 8/5 - KAVA 2/5 - KLAV 3/5 - KOVAG 16/5 telkens om 20u15 

Er wordt nog een extra sessie in het westen van Vlaams-Brabant ingepland, de datum hiervan 
wordt later meegedeeld. 

Binnenkort ontvangt u de uitnodiging. 

 

VERDOVINGSBONNEN: PRIJSDALING 

Een bundel van  100 bonnen kost vanaf 5 april 2018 maar 5,42 Euro in plaats van 17,41 Euro.  
Die vermindering is het gevolg van de nieuwe wet over de financiering van het FAGG. 

Dit bedrag moet gestort worden op de rekening nr. 679-0022021-02 van het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 
IBAN CODE: BE32 6790 0220 2102  
BIC/ Swift code: PCHQBEBB  
Mededeling : stamnummer van de apotheek en het hoogste bonnummer 

 

HERHALING VAN TARIFERINGSREGELS 

In bijlage vindt u een overzicht van specialiteiten die vergoedbaar zijn mits vermelding en van 
specialiteiten die voorgeschreven moeten worden door art-specialist 

 

WIJZIGINGEN IN DE TERUGBETALING 

- Naamswijziging contraceptiva: Asumate wordt Asterluna Continu  
- Specifieke voorwaarden voor aflevering: bepaalde specialiteiten zijn enkel terugbetaald indien 

voorgeschreven door een bevoegd geneesheer. In bijlage vind je een overzicht.  
Er is een aanpassing voor Zypadhera: is terugbetaald indien voorgeschreven door een 
psychiater of neuropsychiater en bij de reeds bestaande specialisaties werd ook 
kwalificatiecode 119 toegevoegd.  

- Femara wordt vergoedbaar zonder attest mits prijsdaling 
- In tegenstelling tot eerdere berichten zal de terugbetaling van Lumigan 0,1 mg/ml ten vroegste 

op 1/6/2018 geschrapt worden. 
 
 
 
 
 
 

https://baf.be/themadossiers/gdpr


BTB 4/18 6/9 

 

NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 APRIL 2018 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 april 2018: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-41 2040418 CRESTOR COMP 28 X 10 MG   (*)                          R 10,84 10,84 2,17 1,30 

B-41 2040400 CRESTOR COMP 28 X 20 MG   (*)                         R 10,82 10,82 2,17 1,30 

B-41 2040392 CRESTOR COMP 28 X 40 MG    (*)                        R 10,82 10,82 2,17 1,30 

B-41 2268845 CRESTOR COMP 28 X 5 MG                             R 9,14 9,14 1,59 0,95 

B-41 2055200 CRESTOR COMP 98 X 10 MG   (*)                          R 23,70 23,70 6,59 3,92 

B-41 2055192 CRESTOR COMP 98 X 20 MG   (*)                          R 24,02 24,02 6,67 3,97 

B-41 2055176 CRESTOR COMP 98 X 40 MG   (*)                          R 24,58 24,58 6,80 4,05 

B-289 3661741 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg 100 TAB  G 50,45 50,45 12,96 7,70 

B-289 3661725 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg 30 TAB  G 19,44 19,44 5,14 3,08 

B-289 3661766 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg 100 TAB   G 50,45 50,45 12,96 7,70 

B-289 3661758 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg 30  TAB G 19,44 19,44 5,14 3,08 

B-289 3661782 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg 100 TAB   G 50,36 50,36 12,94 7,69 

B-289 3661774 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg 30 TAB G 19,41 19,41 5,13 3,08 

B-289 3661808 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg 100 TAB  G 61,44 61,44 14,80 9,25 

B-289 3661790 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg 30 TAB G 22,99 22,99 6,42 3,82 

A-27 1295393 FEMARA TABL  30 X 2,5 MG                           R 33,98 33,98 0,00 0,00 

A-27 2463669 FEMARA TABL 100 X 2,5 MG                           R 80,55 80,55 0,00 0,00 

(*):Schrapping van terugbetaling uit hfst. II 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts type b ( met 
beperkte geldigheid, code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 april 2018 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-347 3679313 PALEXIA  50 MG COMP  30 X  50 MG                    23,73 23,73 6,60 3,93 

B-347 3679297 PALEXIA 100 MG 30 TABLETTEN 100MG  40,93 40,93 10,70 6,36 

B-347 3679305 PALEXIA 75 MG 30  FILMOMHULDE TABLETTEN, 75 MG  32,33 32,33 8,65 5,14 

B-347 2695823 PALEXIA RETARD 100 MG 60  TABLETTEN   75,32 75,32 11,90 7,90 

B-347 2695831 PALEXIA RETARD 150 MG 60  TABLETTEN   108,44 108,44 11,90 7,90 

B-347 2695849 PALEXIA RETARD 200 MG 60  TABLETTEN   141,54 141,54 11,90 7,90 

B-347 2695765 PALEXIA RETARD 250 MG 100  TABLETTEN   174,67 174,67 11,90 7,90 

B-347 2695815 PALEXIA RETARD 50 MG 60  TABLETTEN   40,93 40,93 10,70 6,36 

A-20 3667136 SYMTUZA 800 MG/150 MG/200 MG/10 MG X 30  COMP   906.49 906.49 0.00 0.00 

B-346 3722709 TRIMBOW 87 µG/5 µG/9 µG 120 DOSES AËROSOL SOL  73,48 73,48 11,90 7,90 

B-346 3722717 TRIMBOW 87 µG/5 µG/9 µG 360 DOSES AËROSOL SOL  184,79 184,79 11,90 7,90 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts met onbeperkte 
geldigheid – type d (code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 april 2018 : 

Crit CNK Benaming  PP TB ACTIEF WIGW 

A-89 3661741 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg 100  TAB G 50,45 50,45 0,00 0,00 

A-89 3661725 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/10 mg 30  TAB G 19,44 19,44 0,00 0,00 

A-89 3661766 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg 100  TAB G 50,45 50,45 0,00 0,00 

A-89 3661758 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/20 mg 30  TAB G 19,44 19,44 0,00 0,00 

A-89 3661782 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg 100 TAB G 50,36 50,36 0,00 0,00 

A-89 3661774 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/40 mg 30  TAB G 19,41 19,41 0,00 0,00 

A-89 3661808 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg 100  TAB G 61,44 61,44 0,00 0,00 

A-89 3661790 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10 mg/80 mg 30  TAB G 22,99 22,99 0,00 0,00 
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De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts type e (code 
‘E’ in het Tarief) vanaf 1 april 2018 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

A-65 3682028 IMATINIB EG 100MG COMP PELL BLISTER 120 G 1004,28 1004,28 0,00 0,00 

A-65 3484268 IMATINIB EG 100MG FILMOMH TABL FL 120              G 1004,28 1004,28 0,00 0,00 

A-65 3682010 IMATINIB EG 400MG FILMOMH TABL BLISTER 30  G 983,33 983,33 0,00 0,00 

A-65 3484276 IMATINIB EG 400MG FILMOMH TABL FL  30              G 983,33 983,33 0,00 0,00 

A-65 3727542 IMATINIB EG 400MG FILMOMH TABL FL  90              G 2348,84 2348,84 0,00 0,00 

 

NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 APRIL 2018 

De volgende specialiteiten worden geschrapt van terugbetaling vanaf 1 april 2018 : 

Crit CNK Benaming 

C-37 2215903 FLEMOXIN PULV SUSP OR 100ML 250MG/5ML              

CS-7 2839363 LEVOCETIRIZINE APOTEX FILMOMH TABL  20 X  5 MG     

CS-7 2839371 LEVOCETIRIZINE APOTEX FILMOMH TABL  40 X  5 MG     

CS-7 3060258 LEVOCETIRIZINE APOTEX FILMOMH TABL 100 X  5 MG     

B-73 2386100 MIRTAZAPINE TEVA 15 MG ORODISPERGEERBAAR TABL 60   

B-73 2386126 MIRTAZAPINE TEVA 30 MG ORODISPERGEERBAAR TABL 60   

B-73 2386068 MIRTAZAPINE TEVA 45 MG ORODISPERGEERBAAR TABL 60   

B-107 0068718 PENTREXYL AMP INJ 1 X 2 G                          

B-220 2074995 RISPERDAL INSTASOLV COMP 28 X 2MG                  

B-224 2757045 TWYNSTA 40 MG/10 MG COMP 28 X 40 MG                

B-224 2757037 TWYNSTA 40 MG/10 MG COMP 98 X 40 MG                

B-224 2755338 TWYNSTA 40 MG/ 5 MG COMP 28 X 40 MG                

B-224 2755320 TWYNSTA 40 MG/ 5 MG COMP 98 X 40 MG                

A-50 2251080 KOGENATE BIOSET FL 1000 UI                         

A-50 2251064 KOGENATE BIOSET FL  250 IU                         

A-50 2251072 KOGENATE BIOSET FL  500 IU                         

 

PRIJSDALINGEN OP 1 APRIL 2018 

De volledige lijst met prijsdalingen vindt u terug op de BAF website. 

Naast een forse prijsdaling van Crestor (patentcliff) zijn er prijsdalingen van biologische 
geneesmiddelen en biosimilars. 

Op de nieuwe lijst staan verschillende specialiteiten waarvan de firma's uit eigen beweging een 
prijsdaling doorvoeren (met name om die producten in de cluster van ‘goedkoopste 
geneesmiddelen’ te houden).  

Opgelet: sommige producten dalen sterk in prijs (Zovirax, Feldene, Olanzapine, Zyprexa, 
Quetiapine, Seroquel, Risperidon...).  

 

PRIJSDALINGEN VANAF 1 MEI 2018 

Op dit moment zijn er geen prijsdalingen voor mei. Prijsdalingen op initiatief van de producent 
kunnen er alsnog komen.   Voor de verschillende prijsdalingen verwijzen we u naar de officieuze 
lijsten op de website van APB en BAF .  

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
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STATUUT ‘GOEDKOOP’ 

OFFICIEUZE RIZIV-LIJSTEN VANAF 1 MEI 2018 

De officieuze RIZIV lijsten met de “goedkoopste” en de "niet-goedkoopste" geldig van 1 tot 31 mei 
kan u vinden op de BAF-website . 

 

ZOEKERTJES - AANBIEDINGEN 

Werkzoekende apotheker 
- Patiëntvriendelijke apothekeres met ervaring zoekt een deeltijdse betrekking in de omgeving 

Mechelen – Leuven – Vilvoorde.  Dagen en uren overeen te komen.  Contact: 0498/57.94.97 – 
vanderelst.marleen@telenet.be  
 

Apotheker gezocht 
- Apotheker gevraagd van 10-20 juli 2018 (of enkele dagen in deze periode) voor een gezellige 

dorpsapotheek te Oplinter/Tienen. 0475/69.61.23 – stefanie.tanghe@telenet.be  
- Adjunct gezocht te Brussel - Pharma Force is een toonaangevende apotheek groep 

gespecialiseerd in het beleveren van medicatie aan Woon en Zorgcentra. Wij zoeken een (m/v) 
adjunct-apotheker die deeltijds in onze apotheek te Sint-Gillis (Brussel) en deeltijds in onze 
apotheek te Zellik zal werken. Wij zoeken iemand die tweetalig is, zelfstandig kan werken en 
een flexibele ingesteldheid heeft. Wij bieden een toffe werksfeer en marktconforme verloning.  
Bij interesse, gelieve contact op te nemen via telefoon 09/215.18.10 of via mail 
stefan.stroobants@pharmaforce.be  

- Apotheek in Kessel-Lo zoekt apotheker die zelfstandig kan werken en vertrouwd is met de 
software Farmad.  Voor één tot twee dagen per week, dagen o.t.k.. Flexibel uurrooster in 
overleg met apotheker-titularis te bespreken, om het voor iedereen best te laten uitkomen. 
Contact: 016/25.97.91 – blauwput.pharma@skynet.be  

- Apotheker gevraagd Wezembeek-Oppem – Wij zoeken een part-time apotheker met kennis 
van farmaceutische zorg om ons team te versterken.  Tweetalig, interesse in cosmetica, 
vriendelijk en enthousiast is een pluspunt.  Neem vrijblijvend contact met ons op! 
Apotheek.jansen-ceuppens@skynet.be – 0475/80.57.26. 

 
Apothekersassistent gezocht 
- We zoeken een FTA en/of schoonheidsspecialiste voor onze apotheek te Wemmel. Contacteer 

ons vrijblijvend op 0478/48.73.81.  Uren/dagen overeen te komen. 
- FTA gezocht voor Apotheek te Leuven. Ben jij de FTA die we zoeken? Om ons team te 

vervolledigen, zijn we nog op zoek naar een vlotte, enthousiaste FTA! Bij ons krijg je de kans 
om je volledig te ontplooien.  Vooral patiënten bedienen, maar ook bereidingen maken, 
behoren tot je taken.  Ervaring is een pluspunt!  Onze apotheek is gelegen aan de rand van de 
stad met voornamelijk vast cliënteel.  We werken hard in de week, maar niet op zaterdag!  We 
zoeken nog iemand voor max. 2 dagen/19u.  Interesse?  Stuur dan snel een mail met je 
CV/motivatie naar apotheekhoogmartens@skynet.be – 016/22.24.23. 

 
Overname 
- Apotheek over te laten – apotheekgebouw te huur of te koop - apotheek met groeipotentieel - 

goede commerciële ligging op drukke invalsweg naar Brussel - overname aandelen - incl. 
overname apotheekgebouw - te huren of te kopen - 300m² winkeloppervlak - omzet +/- 

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
mailto:vanderelst.marleen@telenet.be
mailto:apotheekhoogmartens@skynet.be
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1.150.000 euro BW 290k€ - Robot, verdeelautomaat aan deur – Orthopediefranchise - 
Operationele webshop - Geen personeel mee over te nemen 

- Overname – apotheek gelegen regio Leuven - Omschrijving: Rendabele apotheek met verder 
potentieel op gunstige locatie - Organisatie: 1 FT apotheker + part-time - Cliënteel: Vast en 
terugkerend cliënteel - Financieel: Mooi eigen vermogen van circa 350.000 EUR, geen bancaire 
schulden en aanzienlijke liquiditeiten, omzet tussen 650.000 EUR en 750.000 EUR - Onroerend 
goed: Pand wordt gehuurd door vennootschap van eigenaar privé, kan mee aangekocht 
worden indien gewenst - Prijsklasse: aandelen 590.000 EUR, onroerend goed 319.000 EUR 

 
 
 


