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RECIP-E EN HET PAPIEREN VOORSCHRIFT: WAT VERANDERT 
OP 1 JUNI ? 

In december 2017 zette het Verzekeringscomité het licht op groen om vanaf 1 juni 2018 het 
elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken. 
Omdat de procedure die voorafgaat aan de verplichting nog loopt, zal die verplichting nog niet 
afdwingbaar zijn vanaf 1 juni 2018. Er moet nog een uitvoeringsbesluit gepubliceerd worden. De 
precieze datum is dus nog niet gekend, maar het ambulante e-voorschrift wordt vermoedelijk pas 
in het najaar verplicht voor de voorschrijvers. Het RIZIV en andere betrokken instanties doen een 
warme oproep naar de voorschrijvers om vanaf 1 juni toch te starten met het elektronisch 
voorschrijven van geneesmiddelen.  
 
Voor wie zal de verplichting tot elektronisch voorschrijven gelden?  
Zowel huisartsen als andere voorschrijvers (specialisten, tandartsen, vroedvrouwen) zullen in 
principe alleen nog elektronisch geneesmiddelen mogen voorschrijven aan ambulante patiënten. 
Al zijn er een aantal uitzonderingen: de maatregel is niet van toepassing bij het voorschrijven op 
huisbezoek of op locatie (bv. in een woonzorgcentrum) of wanneer de voorschrijver 62 jaar of 
ouder is op 1 juni 2018.  
 
Wat zal er voor u als apotheker veranderen?  
In de praktijk zal er voor u als apotheker niets veranderen. Ook na de verplichting tot elektronisch 
voorschrijven zult u nog klassieke papieren voorschriften ontvangen, die u kunt verwerken zoals 
vandaag.  
Als apotheker kunt of moet u niet nagaan of het om een uitzondering gaat. U mag de klassieke 
papieren voorschriften dus nog altijd aanvaarden.  
Let wel: de klassieke niet-elektronische RIZIV-voorschriften moeten aan de officiële vormvereisten 
voldoen.  
Bij een elektronisch voorschrift krijgt de patiënt nog steeds een ‘bewijs van elektronisch 
voorschrift’ mee. De RID-code is en blijft immers de enige manier om toegang te krijgen tot het 
elektronisch document bij Recip-e.  
Bij de aflevering moet u het maximum doen om elektronische voorschriften elektronisch te 
behandelen. In geval van overmacht kunt u de geneesmiddelen terugbetaald afleveren op basis 
van het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’. Die overgangsmaatregel blijft tot nader order van 
toepassing.  
 
Recip-e voor politie en defensie  
Voor de bijkomende tussenkomst van de politie of van Defensie, is er nog altijd een blauw 
formulier (politie) of een geel duplicaat (Defensie) nodig, ook als de arts een elektronisch 
voorschrift opmaakte.  
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HERINNERING: CHINOLONEN ENKEL NOG TERUGBETAALD 

MITS ATTEST OF VERMELDING VAN DE ARTS 

Sinds 1 mei zijn de antibiotica die tot de klasse van de (fluoro)chinolonen behoren enkel nog 

terugbetaald bij specifieke, welomschreven infecties of omstandigheden. Deze wijziging richt zich 

op de overconsumptie van antibiotica en de ontwikkeling van resistentie die hieruit voortvloeit. 

 

Welke geneesmiddelen vallen onder deze maatregel?  

Ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine en ofloxacine. 

 

Nieuwe vergoedingsvoorwaarden 

De terugbetaling van de antibiotica die tot de klasse van de chinolonen behoren, is sinds 1 mei 

beperkt tot volgende infecties of omstandigheden:  

- Acute pyelonefritis, na afname van een cultuur voor antibiogram. 

- Acute prostatitis. 

- Chronische prostatitis, na afname van een cultuur voor antibiogram. 

- Acute urthritis, na afname van een cultuur voor antibiogram. 

- Orchi-epididymitis. 

- Pelvic Inflammatory Diseases. 

- Acute diverticulitis, ongecompliceerd 

- Bij patiënten met een ernstige co-morbiditeit, of behandeld met een immunosuppressivum, of 

met een maligniteit of een HIV-infectie. 

- Een uitzonderlijke en dringende situatie die het starten  van een behandeling met een 

chinolone vereist. 

 

Mits attest of vermelding  

De chinolonen zijn alleen nog terugbetaald: 

als er een attest van de adviserend geneesheer is (hfdst. IV -§ 9210000).  De arts kan de 

machtiging enkel elektronisch aanvragen, zodat dit attest ‘synchroon’ beschikbaar is. Het attest 

is maximaal 1 maand geldig. 

OF 

als de arts op het voorschrift de vermelding “derdebetalersregeling van toepassing” noteerde. 

De arts moet in het medisch patiëntendossier de bewijsstukken bewaren die aantonen dat alle 

vergoedingsvoorwaarden vervuld zijn. 

 

HUISAPOTHEKER: WAT ALS MIJN PATIËNT OPGENOMEN 
WORDT IN EEN RVT OF OVERLEDEN IS ? 

Als u voor een bepaalde patiënt een CNKi 2017 of een CNKi 2018 hebt ingegeven (opstart van de 
dienst huisapotheker) en die patiënt is intussen overleden of opgenomen in een ROB/RVT, dan 
hebt u alsnog recht op het honorarium.  
U dient dan de CNKs (stop) 5520-721 te tariferen. Die CNK kan gekoppeld worden aan een 
‘pseudo-voorschrift’ met een specifieke voorschrijver [10000106999]. 
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GDPR 

Op 25 mei is de nieuwe privacywetgeving GDPR in voege gegaan. Intussen zijn er reeds enkele 
documenten en FAQ’s beschikbaar. Binnenkort komen er meer documenten online om uw 
apotheek in orde te stellen met de GDPR.  
 
Uiteraard gaat GDPR verder dan enkele administratieve verplichtingen: het is vooral belangrijk dat 
we in de praktijk bewust en veilig met persoonsgegevens omgaan. Laat bijvoorbeeld geen 
computerschermen onbewaakt openstaan en zorg ervoor dat lokalen en kasten gesloten zijn. 
Maak afspraken rond de toegang van de apotheek (alarm, sleutels) en beveilig uw 
computersystemen met een paswoord en met de nodige antivirussoftware.  
 
Hoe uw voorschriften aan de TD bezorgen ? 
We willen graag volgende mogelijkheden aanbevelen om uw pakket voorschriften aan de 
tariferingsdienst te bezorgen:  
› Geef uw voorschriften bij voorkeur mee aan onze bode die maandelijks bij u in de apotheek 

langskomt.  
› Wilt u uw voorschriften per post opsturen, gebruik dan een traceerbare verzending 

(aangetekend/taxipost)  
› Komt u uw voorschriften persoonlijk brengen naar de tariferingsdienst, dan doet u dat best 

tijdens de openingsuren, af te stemmen met de tariferingsdienst.  
 
Hoe uw tariferingsbestand beveiligd doorsturen ? 
We willen u vragen om het tariferingbestand enkel via een beveiligde weg aan ons te bezorgen. Elk 
softwarepakket biedt de mogelijkheid om het tariferingbestand via de beveiligde website van de 
tariferingdienst door te sturen. U vindt de link onderaan de homepage op www.baf.be . 
We willen u bij deze uitdrukkelijk vragen het tariferingbestand enkel en alleen via onze website, 
aan ons door te zenden.   

 

VOORTRAJECT DIABETES TYPE 2: BEGELEIDINGSGESPREK 
THERAPIETROUW 

Sinds 1 mei 2018 kunnen huisartsen een ‘begeleidingsgesprek therapietrouw’ (GGG diabetes type 
2) door de (huis)apotheker voorschrijven aan zowat 130.000 diabetespatiënten.  
 
Enkele verduidelijkingen met betrekking tot het voorschrijven van de begeleidingsgesprekken:  

› De huisarts moet de diabeteseducatie voorschrijven op een geneesmiddelenvoorschrift  
› Elk voorschrift is geldig vanaf de datum waarop het is opgesteld tot en met 31 december 

van het lopende kalenderjaar of, mits een expliciete vermelding van de voorschrijvende 
arts, van 1 januari tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar. 

› De arts moet het aantal educaties expliciet vermelden. De dokter kan zoveel educaties 
voorschrijven als hij nodig vindt, met een maximum van 4 educatieverstrekkingen per jaar.  

 
 
 

 

http://www.baf.be/
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VEILIGHEIDSDOP VOOR BEREIDINGEN IN VLOEIBARE VORM 
TEGEN HOEST OF VERKOUDHEID 

Als gevolg van de publicatie van het Koninklijk Besluit van 23 februari 2018 zal de primaire 
verpakking van elke magistrale en officinale bereiding in vloeibare vorm (siropen, druppels en  
neussprays) tegen hoest of verkoudheid, die onderstaande bestanddelen bevat, vanaf 1 juli 
voorzien moeten zijn van een veiligheidsdop die accidentele innames voorkomt. 
 
De drie groepen van actieve bestanddelen 
- Dextromethorfaan, pentoxyverine, levodropropizine, noscapine, cloperastine, folcodine, 

codeïne, dihydrocodeïne, ethylmorfine en thebacon, of hun isomeren, zouten, esters en 
zouten van esters. 

- Guaifenesine of de isomeren, zouten, esters en zouten van esters van deze stof. 
- Fenylefrine, efedrine, nafazoline, tramazoline, oxymetazoline en xylometazoline of hun 

isomeren, zouten, esters en zouten van esters in nasale farmaceutische vormen. 
 
Datzelfde KB voorziet in nog een tweede maatregel. Vanaf 1 januari 2020 zullen officinale 
bereidingen tegen hoest en verkoudheid nog slechts één actief bestanddeel mogen bevatten. 

 

MEDISCHE VOEDING: ADMINISTRATIEVE 
VEREENVOUDIGING 

Machtigingen voor de terugbetaling van dieetvoeding voor metabole ziekten bij volwassenen 
kunnen voortaan (na een eerste machtiging van één jaar) levenslang verlengd worden. 
Machtigingen voor pediatrische voeding kunnen voortaan tot 5 jaar verlengd worden. Bovendien 
kan een machtiging voor één product nu ook worden uitgebreid naar alle producten die zich in 
dezelfde paragraaf bevinden. 
 
De verplichting voor de apotheker om het volgnummer van de machtiging te vermelden op het 
voorschrift wordt geschrapt. Die vermelding op het voorschrift is niet meer nodig omdat het 
volgnummer van de machtiging geregistreerd gaat worden in de tariferingsgegevens. 

 

HERINNERING: TERUGBETALING BEREIDINGEN MET 
KETOCONAZOLE OF HYDROCORTISONE 

Sinds 1 november 2017 is Ketoconazole als grondstof terugbetaald mits attest. Doordat de 
grondstof ingeschreven is in hoofdstuk IV, zijn bereidingen waarin de specialiteit Nizoral crème 
verwerkt wordt, niet meer terugbetaald.  
 
Hydrocortisone en hydrocortisoneacetaat zijn sinds 1 november 2017 ook terugbetaald mits attest  
(lijst 4) voor bereidingen die gebruikt worden bij de behandeling van de ziekte van Addison. Die 
bereidingen zijn dan gratis. Voor andere aandoeningen is hydrocortisone(acetaat) terugbetaald 
zonder attest (lijst 1), met remgeld.  
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WIJZIGINGEN IN DE TERUGBETALING VANAF 1 JUNI 2018 

- Lumigan collyre 0,1mg/1ml en 0,3mg/1ml 3 x 3ml worden geschrapt van terugbetaling op 1 
juni.  

- Cosopt Ocumeter Plus (CNK 1632272) wordt geschrapt van terugbetaling op 1 juni.  

 

NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 JUNI 2018 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 juni 2018: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief Wigw 

B-224 3699394 OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 20mg/5mg 
28  COMP 

G 19,59 19,59 5,19 3,11 

B-224 3699402 OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 20mg/5mg 
98  COMP  

G 39,39 39,39 10,33 6,14 

B-224 3699436 OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/10mg 
28 COMP   

G 19,35 19,35 5,11 3,06 

B-224 3699444 OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/10mg 
98 COMP  

G 52,86 52,86 13,54 8,04 

B-224 3699410 OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/5mg 
28  COMP  

G 19,59 19,59 5,19 3,11 

B-224 3699428 OLMESARTAN / AMLODIPINE TEVA 40mg/5mg 
98  COMP  

G 39,39 39,39 10,33 6,14 

B-224 3745445 OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 20 mg/5 
mg 98  COMP 

G 39,39 39,39 10,33 6,14 

B-224 3748720 OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/10 
mg 98  COMP 

G 52,86 52,86 13,54 8,04 

B-224 3745437 OLMESARTAN/AMLODIPINE SANDOZ 40 mg/5 
mg 98 COMP  

G 39,39 39,39 10,33 6,14 

B-21 3733334 PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 4mg/10mg 30  
COMP  

G 18,15 18,15 4,69 2,82 

B-21 3733342 PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 4mg/10mg 90  
COMP  

G 42,17 42,17 10,99 6,53 

B-21 3733326 PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 4mg/5mg 30  
COMP   

G 18,71 18,71 4,88 2,93 

B-21 3733318 PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 4mg/5mg 90  
COMP   

G 29,8 29,8 8,05 4,79 

B-21 3733284 PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 8mg/10mg 60  
COMP  

G 41,09 41,09 10,73 6,38 

B-21 3733276 PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 8mg/10mg 90  
COMP  

G 58,72 58,72 14,80 8,87 

B-21 3733300 PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 8mg/5mg 60  
COMP   

G 36,49 36,49 9,64 5,73 

B-21 3733292 PERINDOPRIL/AMLODIPINE HCS 8mg/5mg 90  
COMP   

G 46,36 46,36 11,99 7,12 

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

Crit CNK Benaming  PP TB Actief Wigw 

A-20 3645157 EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL 
MYLAN 200mg/245mg 

G 463,45 463,45  0,00   0,00 

B-345 3645157 EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPROXIL 
MYLAN 200mg/245mg 

G 463,45 463,45 14,80  9,80 
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Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts met onbeperkte 
geldigheid – type d (code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 juni 2018 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief Wigw 

B-313 3551157 PARACETAMOL TEVA 500mg 100 COMP R 7,36 7,36 0,97 0,58 

 

NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 JUNI 2018 

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

Crit CNK Benaming 

B-230 2456564 ALENDRONATE MYLAN 70 MG COMP  4 X 70 MG FLAC       

B-72 2234961 AMISULPRIDE MYLAN 100MG TABL  60X100MG             

B-72 2234995 AMISULPRIDE MYLAN 200MG TABL  30X200MG             

C-37 2164135 CLARITHROMYCINE MYLAN COMP.PEL. 14 X 250 MG        

B-224 3564721 CO OLMESARTAN SANDOZ 20MG/25MG FILMOMH TABL 98     

B-63 0841577 FELDENE DISPERSAL COMP SEC 30X20MG                 

B-60 3075231 IBUPROFEN LYSINE MYLAN 400MG FILM TABL  30X400MG   

B-60 3075249 IBUPROFEN LYSINE MYLAN 400MG FILM TABL 100X400MG   

B-212 1670439 MOCLOBEMIDE MYLAN 150MG TABL 100                   

B-240 3012176 MOXONIDINE MYLAN 0,2 MG COMP PEL 98 X 0,2 MG       

CX-9 1537182 OXYBUTYNINE HCL MYLAN TABL 100X5 MG                

B-220 2445088 RISPERIDON MYLAN 3 MG COMP PELL 100                

B-27 1591387 SPIRONOLACTONE HCTZ MYLAN TABL 56 X 25 MG/25 MG    

B-224 2926814 VALSARTAN MYLAN 160 MG FILMOMH TABL  28 X 160 MG   

B-224 2926830 VALSARTAN MYLAN 320 MG FILMOMH TABL  28 X 320 MG   

B-224 2926848 VALSARTAN MYLAN 320 MG FILMOMH TABL  98 X 320 MG   

B-224 2926798 VALSARTAN MYLAN  80 MG FILMOMH TABL  28 X  80 MG   

A-20 3038551 NEVIRAPINE MYLAN 200MG TABL BLISTER 60             

B-249 1537182 OXYBUTYNINE HCL MYLAN TABL 100X5 MG                

B-76 2991222 ROPINIROL TEVA 2 MG FILMOMH TABL  28 X 2 MG        

B-76 2991230 ROPINIROL TEVA 4 MG FILMOMH TABL  84 X 4 MG        

B-76 2991255 ROPINIROL TEVA 8 MG FILMOMH TABL  84 X 8 MG        

A-20 3038551 NEVIRAPINE MYLAN 200MG TABL BLISTER 60             

C-37 3012994 OFLOXACINE TEVA COMP ENROB. 10 X 200 MG            

B-168 1632272 COSOPT OCUMETER PLUS 20MG/5 MG COLLYRE 3 X 5 ML 

B-168 2719482 LUMIGAN COLLYRE 0,1MG/1ML 3 X 3ML 

B-168 1684315 LUMIGAN COLLYRE 0,3MG/1ML 3 X 3ML 

 

PRIJSDALINGEN OP 1 JUNI 2018 

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

 

PRIJSDALINGEN VANAF 1 JULI 2018 

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 JULI 2018 

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

 

ZOEKERTJES - AANBIEDINGEN 

Apotheker gezocht 

- Voor de zomermaanden (juli, aug. en/of september) zijn wij op zoek naar een jobstudent-
apotheker voor onze apotheek te Kessel-Lo (Leuven).  Periodes en uren zijn overeen te komen.  
Kennis van Farmad Twin is een pluspunt. 016/25.81.29 – apotheekdevos@gmail.com  

- Apotheker gezocht vanaf oktober in Wezembeek-Oppem. Meertalig en kennis van 
farmaceutische zorg is een pluspunt.  Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren! 
02/731.89.40 – apotheek.jansen-ceuppens@skynet.be  

- Dynamische adjunct-apotheker(es) gezocht. Ben jij enthousiast en goedlachs, dan ben jij de 
apotheker(es) die wij zoeken om ons team in Overijse te versterken. Graag met kennis van 
NL/FR/EN. Eerst starten als jobstudent is ook mogelijk. Dagen en uren overeen te komen. 
0476/25.76.88 – phtennstedt@belgacom.net  

- Apotheek Maes, een moderne apotheek in Hoegaarden, is op zoek naar een halftime of 
fulltime apotheker om ons team onmiddellijk te versterken ! Jouw profiel: Je bent een uiterst 
klantvriendelijke en gemotiveerde enthousiaste apotheker met een sterke interesse voor 
farmaceutische zorg en cosmetica. Dagen en uren zijn bespreekbaar. Heb je interesse, aarzel 
niet om mij te contacteren per mail of telefoon. Maes Julie : julie@apotheekmaes.be of 
0474/47.37.36 
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