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2D-MATRIXCODE OP VERPAKKINGEN VAN SPECIALITEITEN 

De Europese richtlijn “Vervalste Geneesmiddelen” verplicht de apothekers om de authenticiteit 
van een geneesmiddel te controleren vooraleer deze af te leveren aan de patiënt. Om die 
authenticatie mogelijk te maken, moeten alle verpakkingen van voorschriftplichtige 
geneesmiddelen in de Europese Unie vanaf 9 februari 2019 voorzien zijn van twee 
veiligheidskenmerken: een 2D-matrixcode en een verzegeling waardoor de apotheker kan nagaan 
of de verpakking niet al eerder geopend is. Om de authenticiteit van een verpakking te verifiëren, 
moet de apotheker de 2D-matrix scannen, die bevat: 
- de productcode of GTIN-code (Global Trade Item Number) 
- een uniek serienummer 
- het lotnummer 
- de vervaldatum   
 
Als de apotheker de 2D-matrixcode scant, wordt er een verbinding gemaakt met een centrale 
databank en wordt het serienummer gecontroleerd. Als dat nummer in de centrale databank 
staat, dan mag de apotheker het geneesmiddel afleveren en wordt het unieke serienummer 
gedeactiveerd in de databank. 
 
In België wordt de  unieke barcode, die er moet voor zorgen dat een verpakking maar één keer 
terugbetaald wordt, vervangen door de 2D-matrixcode die eveneens uniek is. Sedert augustus 
mogen er verpakkingen van terugbetaalde geneesmiddelen in de handel komen die geen UBC 
meer hebben, maar enkel nog een 2D-matrix. De meeste scanners kunnen een 2D-matrix lezen (of 
hebben nog een update nodig) en ook de softwarehuizen zijn klaar. De verpakkingen zonder 2D-
matrix die in februari 2019 nog in voorraad zijn, mogen nog verkocht worden tot hun vervaldatum. 
 
Het lezen van 2D-barcodes levert nog geregeld problemen op. De structuur van de eerste 2D-
matrixcodes die nu op de verpakkingen staan, is soms niet volgens de standaard of de code is 
slecht gedrukt. Als je problemen ondervindt met het scannen van een 2D-matrix, kan je de unieke 
barcode of het CNK-nummer scannen. Als die niet op de verpakking staan, kan je het probleem 
signaleren aan APB. Stuur een mailtje naar gtin@apb.be. 
 
Op sommige verpakkingen staat ook een QR-code om een snelle consultatie van een webpagina 
over het product mogelijk te maken.  
Hoe kan je 2D-codes en QR-codes onderscheiden? Een 2D-matrixcode heeft een ononderbroken 
lijn aan de onder- en linkerkant. Een QR-code  bevat steeds drie vierkanten in drie hoeken van de 
code. 
 
 
 
 
 

mailto:gtin@apb.be?subject=Problemen%20met%202D-matrix
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JODIUMTABLETTEN : VERGOEDING VOOR HET TER 

BESCHIKKING STELLEN 

Voor de vergoeding van het “ter beschikking stellen van stabiele jodiumtabletten” maakten de 
tariferingsdiensten een globale factuur aan namens hun leden. Deze vergoedingen, € 145,20 (incl. 
21 % BTW) per apotheek, werden recent door FOD Binnenlandse Zaken aan de tariferingsdienst 
gestort. Deze vergoeding zal u samen met de uitbetaling van de mutualiteitstegoeden van 09/2018 
overgemaakt worden.  

 

INFLUVAC TETRA– PROBLEMEN MET UNIEKE BARCODES 

De unieke barcodes, die terug te vinden zijn op twee loten van het nieuwe griepvaccin Influvac 
Tetra Seizoen 2018/2019, genereren foutmeldingen bij het uitlezen. 
Het gaat hierbij om volgende loten : 

1/ Lot nummer : R03X  Vervaldatum : 05/2019 
2/  Lot nummer : R05X  Vervaldatum : 05/2019 

Het RIZIV werd op de hoogte gebracht van dit probleem en heeft zijn akkoord gegeven om de 
loten te verdelen. De vaccins van deze loten kunnen dus getarifeerd worden aan de hand van de 
CNK-code 3720-935 . 

 

DOUANE EN ACCIJNZEN – VERGUNNING ETHYLALCOHOL: 

GEEN DUIDELIJKHEID 

Volgens APB zouden, in het kader van bereidingen, de apothekers moeten vrijgesteld zijn voor 
betaling van accijnzen van gedenaturaliseerde ethylalcohol. We vernamen echter van meerdere 
apothekers dat de diensten van Douane en Accijnzen (FOD Financiën) hierover een andere mening 
hebben. De Juridische Dienst van APB informeerde bij FOD Financiën om te weten welke stappen 
de apothekers moeten nemen om in orde te zijn, maar ontving nog geen duidelijk antwoord.  

We houden jullie op de hoogte. 

 

GELDIGHEIDSDUUR VAN HET 

GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT (TER HERINNERING) 

Er werd al af en toe geschreven dat de geldigheidsduur van voorschriften zou aangepast worden 
naar 1 jaar. Dit is nog steeds NIET definitief beslist en dus nog NIET van toepassing. 

Ongeacht het een papieren voorschrift of een elektronisch voorschrift betreft, is de 
geldigheidsduur van de voorschriften momenteel nog steeds als volgt: 

Voorschriften voor humaan gebruik met terugbetaalde geneesmiddelen  
Het voorschrift blijft in aanmerking komen voor tussenkomst tot het einde van de derde 
kalendermaand die volgt op: 
 ofwel de datum van voorschrijven 
 ofwel de datum “uitvoerbaar vanaf” 
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Als de arts een datum invult in het tweede datumvakje, is er géén verzekeringstegemoetkoming 
als de geneesmiddelen afgeleverd werden vóór deze tweede datum.  
De geldigheidsduur voor terugbetaling van een uitgestelde aflevering is gelijk aan deze van het 
originele voorschrift. 

Voorschriften voor humaan gebruik met enkel niet-terugbetaalde geneesmiddelen  
Er is momenteel geen wettelijke bepaling vastgelegd. Een voorschrift voor niet-vergoedbare 
geneesmiddelen is dus onbeperkt geldig. 
De geldigheidsduur voor aflevering van een uitgestelde aflevering is beperkt tot 12 maanden.  

Voorschriften voor diergeneeskundig gebruik 
Voorschriften voor geneesmiddelen voor voedselproducerende dieren  blijven slechts 15 dagen 
geldig vanaf de datum van het voorschrift. 
Voorschriften voor geneesmiddelen voor niet-voedselproducerende dieren blijven 6 maanden 
geldig vanaf de datum van het voorschrift. 

 

TERUGBETALING BIJ WERKONGEVAL HR RAIL 

Sedert 1 juli worden de specifieke gele voorschriften niet meer gebruikt door artsen van de NMBS 
in het kader van een werkongeval. De patiënten moeten zich nu richten tot de huisarts die hen 
gewoonlijk behandelt. U ontvangt dus een gewoon voorschrift. Indien de patiënt aangeeft dat het 
een arbeidsongeval betreft, rekent u de volledige prijs aan en geeft u een BVAC aan de patiënt 
zodat deze rechtstreeks via de dienst arbeidsongevallen van HR Rail vergoed wordt. 

 

TIJDELIJKE ONBESCHIKBAARHEID EN DEROGATIE -  CREON 

MYLAN EPD voorziet bevoorradingsproblemen vanaf 23 november 2018 tot begin december 2018 
voor: 

CREON 25.000 100 capsules, hard 

 
en vanaf 9 november 2018 tot begin december 2018 voor: 

CREON 10.000 100 capsules, hard 

 
Een derogatie werd toegekend aan MYLAN EPD om verpakkingen in te voeren om de 
bevoorradingsproblemen op te vangen. U wordt op de hoogte gebracht van zodra de 
geïmporteerde verpakkingen beschikbaar zijn. 
De vergoedingsvoorwaarden van CREON zullen van toepassing zijn voor het ingevoerde product. 

 

WIJZIGINGEN IN DE TERUGBETALING VANAF 1 OKTOBER 

Lipercosyl® (atorvastatine + perindoprilarginine) wordt in verschillende dosissen en 
verpakkingsgroottes terugbetaald vanaf 1 oktober.  
Amgevita® en Imraldi® zijn 2 biosimilars van Humira (adalimumab) die vanaf 1 oktober kunnen 
vergoed worden mits attest type E. 
Paliperidone Teva 3mg, 6mg en 9mg zijn generieken van Invega® en is vanaf 1 oktober 
vergoedbaar.  
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NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 OKTOBER 2018 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 oktober 2018 (hoofdstuk I): 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief Wigw 

A-27 2909372 ARIMIDEX IMPEXECO COMP 84 X 1 MG PIP (*)               R 77,85 77,85 0,00 0,00 

B-21 3718467 LIPERCOSYL 10 mg/10 mg 30 CAPS  R 21,65 21,65 5,90 3,54 

B-21 3718475 LIPERCOSYL 10 mg/10 mg 90 CAPS  R 50,03 50,03 12,86 7,64 

B-21 3718400 LIPERCOSYL 10 mg/5 mg 30 CAPS  R 17,46 17,46 4,46 2,67 

B-21 3718418 LIPERCOSYL 10 mg/5 mg 90 CAPS  R 33,46 33,46 8,92 5,30 

B-21 3718483 LIPERCOSYL 20 mg/10 mg 30 CAPS  R 23,34 23,34 6,51 3,87 

B-21 3718491 LIPERCOSYL 20 mg/10 mg 90 CAPS  R 59,21 59,21 14,80 8,94 

B-21 3718426 LIPERCOSYL 20 mg/5 mg 30 CAPS  R 19,39 19,39 5,12 3,07 

B-21 3718434 LIPERCOSYL 20 mg/5 mg 90 CAPS  R 42,64 42,64 11,10 6,60 

B-21 3718509 LIPERCOSYL 40 mg/10 mg 30 CAPS  R 23,01 23,01 6,43 3,83 

B-21 3718517 LIPERCOSYL 40 mg/10 mg 90 CAPS  R 59,21 59,21 14,80 8,94 

B-21 3718442 LIPERCOSYL 40 mg/5 mg 30 CAPS  R 19,01 19,01 4,99 2,99 

B-21 3718459 LIPERCOSYL 40 mg/5 mg 90 CAPS  R 42,64 42,64 11,10 6,60 

B-220 3784394 PALIPERIDONE TEVA 3 mg  28 TABS PROL G 51,02 51,02 11,90 7,78 

B-220 3784386 PALIPERIDONE TEVA 3 mg  56 TABS PROL G 94,73 94,73 11,90 7,90 

B-220 3784352 PALIPERIDONE TEVA 6 mg  28 TABS PROL G 54,64 54,64 11,90 7,90 

B-220 3784345 PALIPERIDONE TEVA 6 mg  56 TABS PROL G 101,70 101,70 11,90 7,90 

B-220 3784329 PALIPERIDONE TEVA 6 mg 112 TABS PROL  G 157,27 157,27 14,80 9,80 

B-220 3784311 PALIPERIDONE TEVA 9 mg  28 TABS PROL G 54,64 54,64 11,90 7,90 

B-220 3784303 PALIPERIDONE TEVA 9 mg  56 TABS PROL G 101,70 101,70 11,90 7,90 

B-220 3784295 PALIPERIDONE TEVA 9 mg 112 TABS PROL  G 157,27 157,27 14,80 9,80 

B-220 3562212 QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg100 COMP 
PROL 

G 55,85 55,85 14,25 8,46 

(*): Schrapping hoofdstuk IV   

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts type e (code ‘E’ 
in het Tarief) vanaf 1 oktober 2018: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-255 3786548 AMGEVITA 40 mg 2 SER VOORGEV +NLD 
PROTECT 

 932,47 932,47 11,90 7,90 

B-255 3786688 AMGEVITA 40 mg 6 SER VOORGEV +NLD 
PROTECT 

 2779,22 2779,22 11,90 7,90 

B-255 3786324 AMGEVITA 40 mg 2 PEN VOORGEV  0,8 ml 
SOL 

 932,47 932,47 11,90 7,90 

B-255 3786308 AMGEVITA 40 mg 6 PEN VOORGEV  0,8 ml 
SOL  

 2779,22 2779,22 11,90 7,90 

B-255 3739406 IMRALDI 40 mg 2 SPT VOORGEV  0,8 ml SOL  932,47 932,47 11,90 7,90 

B-255 3739398 IMRALDI 40 mg 6 SPT VOORGEV  0,8 ml SOL  2779,22 2779,22 11,90 7,90 

B-255 3748811 IMRALDI 40 mg 2 PEN VOORGEV  0,8 ml SOL  932,47 932,47 11,90 7,90 

B-255 3748803 IMRALDI 40 mg 6 PEN VOORGEV  0,8 ml SOL  2779,22 2779,22 11,90 7,90 

B-255 3786316 AMGEVITA 20 mg 1 SER VOORGEV +NLD 
PROTECT 

 239,93 239,93 11,90 7,90 

B-305 3510021 TALTZ 80MG OPL INJ VOORGEVULDE PEN  1 
X 1ML        

 1042,19 1042,19 11,90 7,90 

B-305 3510013 TALTZ 80MG OPL INJ VOORGEVULDE SPUIT   
1 X 1ML     

 1042,19 1042,19 11,90 7,90 
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Volgende contraceptivum voor jongeren is terugbetaald vanaf 1 oktober 2018:  

CNK Benaming 
 

PP TBR Actief WIGW 

3734878 OEDIEN 2MG/0,03MG FILMOMH TABL 13 X 28   50,21 50,21 11,21 11,21 

 

NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 OKTOBER 2018 

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

Crit CNK Benaming 

A-20 3605029 EMTRICITABIN TENOFOV.DISOPROX.SANDOZ 200/245MG  30 

B-345 3605029 EMTRICITABIN TENOFOV.DISOPROX.SANDOZ 200/245MG  30 

B-111 0098764 ZINACEF PERF MONOVIAL 1FLX1500MG                   

 

PRIJSDALINGEN OP 1 OKTOBER 2018 

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

 

PRIJSDALINGEN VANAF 1 NOVEMBER 2018 

Voor eventuele wijzigingen aan deze lijst verwijzen we u naar de officieuze lijsten op de website 
van APB en BAF, zodra beschikbaar. 

 

STATUUT ‘GOEDKOOP’ 
OFFICIEUZE RIZIV-LIJSTEN VANAF 1 NOVEMBER 2018 

De officieuze RIZIV lijsten met de “goedkoopste” en de "niet-goedkoopste" kan u vinden op de 
BAF-website, zodra beschikbaar. 

 

ZOEKERTJES - AANBIEDINGEN 

Apotheker gezocht 
- Wij zijn op zoek naar een vlotte fulltime apotheker of assistent voor onze apotheek in 

Strombeek.  Je kan ons bereiken via apotheek.wille@gmail.com of 0477/22.76.83. 
- Voor onze apotheek in Dilbeek zoeken we een apotheker.  Graag met goede kennis van Frans. 

Heb je interesse in de farmaceutische zorg en orthopedie, dan ben jij onze geschikte kandidaat. 
0472/47.66.21 of apo.germonpre@skynet.be  

- Wij zoeken een gemotiveerde adjunct-apotheker om ons team te versterken in onze apotheek 
te Hever (gelegen tussen Leuven en Mechelen).  Graag bellen op 0498/50.20.59.  Tot dan! 

- Wij zijn dringend op zoek naar een apotheker voor een betrekking voor onze apotheek in 
Begijnendijk.  0497/42.06.61 – raf@apobegijn.be  

- Wij zoeken een voltijdse adjunct-apotheker voor onze apotheek in het centrum van Herent. 
0473/78.98.51 of 016/22.24.35 – sofie.apotheek@telenet.be  

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
mailto:apotheek.wille@gmail.com
mailto:apo.germonpre@skynet.be
mailto:raf@apobegijn.be
mailto:sofie.apotheek@telenet.be
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- Wij zijn op zoek naar een verder studerende apotheker om ons team te versterken op 
zaterdagvoormiddag in Herent - 0473/78.98.51 of 016/22.24.35 – sofie.apotheek@telenet.be 

- Gezellige dorpsapotheek, 9 km van Leuven (bushalte vlakbij) zoekt apotheker voor 
maandagnamiddag, dinsdagnamiddag of hele dag en zaterdag.  Uren te bespreken.  Wil je eens 
komen kijken of wil je meer info?  Mail of bel gerust: 0486/02.06.60 – 
apotheek.neerijse@telenet.be.  
 

Overname 
- Aangename wijkapotheek over te nemen onder vorm van aandelen.  Vast cliënteel en veel 

passage; gelegen op de hoek van twee invalswegen met veel doorgaand verkeer.  Vlakbij het 
commerciële hart van Vilvoorde, de Leuvensestraat, met zijn winkels, banken, 
grootwarenhuizen, scholen en ziekenhuis.  Alles op wandelafstand te bereiken.  Tevens 
gebouw van 2008 over te nemen in de aandelen inbegrepen.  Bouw bestaande uit apotheek op 
gelijkvloers en duplex appartement op 1ste en 2de verdiep met open keuken, living, 2 
slaapkamers, 2 toiletten, badkamer, CV op gas.  Tevens mogelijkheid om garagebox aan de 
overkant van de straat te huren van derden.  Omzet 300.000 €, geen personeel, geen OCMW-
klanten, geen rusthuizen.  Overnameprijs bespreekbaar. 02/251.03.80 – 
dvandeneede@hotmail.com  

mailto:sofie.apotheek@telenet.be
mailto:apotheek.neerijse@telenet.be
mailto:dvandeneede@hotmail.com

