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BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN 
NOVEMBER 2018 

 

 

BEREIKBAARHEID TARIFERINGSDIENST  

Op vrijdag 2 november is BAF gesloten en zal de helpdesk telefonisch niet bereikbaar zijn. 

 

FALSIFIED MEDICINES DIRECTIVE (FMD) 

Het doel van de FMD is uitsluiten dat er vervalste geneesmiddelen in het reguliere 
distributiecircuit geraken. 
In ons land zullen zowel voorschriftplichtige als terugbetaalde geneesmiddelen onderworpen zijn 
aan de FMD.  
De Europese reglementering legt op dat de betrokken geneesmiddelen voorzien moeten worden 
van een 2D-datamatrix, die de lineaire CNK of unieke barcode vervangt. 
De code bevat 
               een uniek productnummer GTIN 
               een lotnummer 
               een vervaldatum 
               een serieel nummer (20 alfanumerieke karakters) 
Het CNK nummer blijft bestaan, de terugbetalingsmodaliteiten zullen nog steeds op de CNK 
gebaseerd zijn. 
Zolang de producten die onder de FMD reglementering vallen niet voorzien zijn van een 2D-code 
met serieel nummer, moet de unieke barcode worden ingelezen. 
Als scannen van de 2D-code niet lukt, kan je tijdens de overgangsperiode terugvallen op scannen 
van de CNK of unieke barcode. Is dat niet mogelijk, dan meld je het probleem best via 
gtin@apb.be. 
Op 9/2/2019 wordt de FMD van kracht en verplicht deze Europese richtlijn de apothekers om de 
authenticiteit van een geneesmiddel na te gaan alvorens af te leveren. Om deze authenticiteit na 
te gaan, moet de 2D code gescand worden. Als deze overeenkomt met de gegevens in het 
verificatiesysteem van de BeMVO, dan gaat het over een unieke en gekende verpakking. 

Wat moet de apotheek doen om toegang te hebben tot het systeem: 
De apotheek moet zich 1x online registreren via www.bemvo.be en dit liefst voor 1 november 
2018. 

 

ELEKTRONISCH VOORSCHRIJVEN VERPLICHT VANAF 1 
JANUARI 2020 

Vorige donderdag werd een wetsontwerp met ‘Diverse bepalingen inzake gezondheid’ 
aangenomen door de Kamer. Dit ontwerp moet toelaten om het elektronisch voorschrijven te 

mailto:gtin@apb.be
http://www.bemvo.be/
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verplichten in ons land. In de tekst van dat wetsontwerp staat: “De Koning bepaalt, bij een besluit 
vastgelegd in de Ministerraad, de datum vanaf wanneer het elektronisch voorschrijven van 
geneesmiddelen verplicht is.” Het uitvoerings-KB moet nu nog in het staatsblad verschijnen. 

Maandag werd de tekst van dat besluit voorgelegd in de medicomut. Die tekst bepaalt dat het 
elektronisch voorschrijven vanaf 1 januari 2020 verplicht wordt (voor ambulante patiënten) en 
verduidelijkt de uitzonderingen (artsen ouder dan 62 jaar en raadplegingen op verplaatsing) en de 
gevallen van overmacht waarbij het nog steeds zal zijn toegestaan zijn om een papieren 
voorschrift op te stellen. 

Paperless? 
In de Artsenkrant van 23 oktober wordt vermeld dat vanaf 2020 de huisarts geen papieren bewijs 
van voorschrift meer zou moeten afleveren. Volgens APB mikt men erop dat vanaf medio 2019 in 
alle apotheken geneesmiddelen zouden te krijgen zijn zonder dat een papieren ‘bewijs van 
elektronisch voorschrift’ vereist is. De patiënt moet dan zijn open voorschriften elektronisch 
kunnen raadplegen met behulp van een app of in de apotheek. De apotheker zou 
gebruiksvriendelijk toegang krijgen tot de open voorschriften en zal de voorschriften kunnen 
uitvoeren die de patiënt aangeeft. 

 

GDPR STATUS  

Het verwerkingsregister dat voor de apotheek ingevuld moet zijn om GDPR compliant te zijn, 
wordt momenteel in het kwaliteitshandboek verwerkt. Van zodra dit stuk MyQA klaar is, wordt u 
verwittigd. 

De verwerkersovereenkomst die de apotheek moet afsluiten met de tariferingdienst, wordt door 
elke TD aan de apotheek bezorgd van zodra een nationaal document gevalideerd is. 

Ondertussen werken we (nationaal) aan een checklist met enkele tips, waarover u binnenkort 
vanuit APB zal gecommuniceerd worden 

Voorbeeld 
Op een kasticket staan gegevens betreffende patiënt en product, GDPR gevoelige gegevens dus. 
Een kasticket wordt niet steeds door de patiënt meegenomen. Best is dus om te zorgen dat 
kasticketjes niet gewoon in een vuilbak terechtkomen. 

 

BUSINESS CONTINUITY PLAN, EEN BACK-UP BIJ MCN 
UITVAL 

Een back-upsysteem bij uitval van eHealth is ondertussen opgezet en werkzaam. Het geldt alleen 
voor het opvragen van de verzekerbaarheid  via MCN, dus niet voor ophalen van attesten noch 
Recip-e. 
Voorwaarde is dat de apotheek aan het werken is met een geldige MCN sessie dus dat MCN werd 
opgestart met EID. 
Als MCN uitvalt, zal de ondersteuningsdienst binnen eHealth manueel de switch naar het back-up 
systeem activeren. De communicatie verloopt dan rechtstreeks met MCN en niet via eHealth. 
Als deze MCN uitval in de apotheek duidelijk wordt, kan toch -weliswaar met wat vertraging- de 
verzekerbaarheid van de patiënt worden opgevraagd. 

De boodschap is om op dat moment niet de softwareapplicatie te herstarten omdat er op dat 
moment geen eHealth sessie meer kan gestart worden. 
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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 naar de huisarts die hen 
gewoonlijk behandelt: die zal hen een ‘normaal’ voorschrift geven.   

Om de geneesmiddelen gratis te kunnen aflevering moet u naast een voorschrift ook documenten 
ontvangen waarin wordt vermeld dat het arbeidsongeval erkend is door HR Rail en dat de 
derdebetalersregeling kan toegepast worden. Als alle documenten in orde zijn, kan de 
terugbetaling volledig via de tariferingdienst geregeld worden. In tegenstelling tot vroeger, 
worden  niet alle geneesmiddelen voor terugbetaling aanvaard door HR Rail. Contacteer ons best 
even, als u dergelijke documenten ontvangt of als de patiënt aangeeft dat het om een 
arbeidsongeval gaat.  

Als de patiënt signaleert aan de apotheker dat het over een arbeidsongeval gaat maar geen 
officieel document van HR Rail kan voorleggen dat dit bevestigt, rekent de apotheker de volle prijs 
aan -zelfs voor geneesmiddelen terugbetaald door het RIZIV- en geeft hij de patiënt een BVAC om 
terugbetaald te worden door de dienst arbeidsongevallen. 

 

ONBESCHIKBAARHEID, DEROGATIE EN TERUGBETALING 

Wanneer een labo voorziet dat een product onbeschikbaar zal zijn, moet het FAGG op de hoogte 
gebracht worden, dat het aan zijn lijst van onbeschikbare geneesmiddelen toevoegt. 
Mits akkoord van het FAGG, mag het product ingevoerd worden na derogatie. Het RIZIV wordt op 
de hoogte gebracht en kan dan beslissen een uitzonderlijke terugbetaling toe te kennen voor een 
bepaalde periode.  Dit gebeurt niet automatisch, in het bijzonder wanneer de onbeschikbaarheid 
algemeen (internationaal) is en/of van korte duur.  De terugbetaling is ook niet mogelijk indien de 
ingevoerde verpakking verschillend is van deze op de Belgische markt.                                                                                                                                                  
De individuele apotheker heeft de mogelijkheid om een onbeschikbaar geneesmiddel in te voeren 
(zie herhaling van de voorwaarden hieronder ), maar zonder expliciet akkoord van het RIZIV is er 
geen terugbetaling mogelijk, zelfs niet a posteriori met een bijlage 30.                                                                                                                                                              
De patiënt kan zelf het geneesmiddel aankopen in het buitenland (een Belgisch voorschrift is 
geldig in alle landen van de EU), het volledig betalen en een reçu vragen om nadien door zijn 
ziekenfonds terugbetaald te worden, aan de Belgische voorwaarden natuurlijk. 

 

REGLEMENTERING VOOR DE INVOER VAN EEN SPECIALITEIT 

De officina-apotheker die een specialiteit wil invoeren: 

- kan enkel een specialiteit voor menselijk gebruik invoeren, wanneer 
1. er geen geneesmiddel met eenzelfde farmaceutische vorm en met eenzelfde kwalitatieve 

en kwantitatieve samenstelling aan werkzame bestanddelen bestaat dat in België is 
vergund of geregistreerd; 

2. er een dergelijk geneesmiddel bestaat maar dit niet of niet meer beschikbaar is in de 
Belgische handel, hetzij omdat de houder van de vergunning voor het in het in de handel 
brengen of de registratie van dat geneesmiddel het bewuste geneesmiddel nog niet in de 
Belgische handel heeft gebracht, hetzij omdat het in de handel brengen van dat 
geneesmiddel in België tijdelijk of definitief door de houder werd stopgezet. 
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Gecontingenteerde geneesmiddelen vallen hier niet onder en kunnen dus niet worden 
ingevoerd. 

Het product dat ingevoerd wordt moet ook als geneesmiddel geregistreerd of vergund zijn in 
het land van herkomst. Wanneer het een product betreft dat in het land van herkomst niet als 
een geneesmiddel vergund is, maar dit door de voorstelling ervan in ons land wel zou zijn 
(bijvoorbeeld door het vermelden van een indicatie), dan mag dit product niet ingevoerd noch 
afgeleverd worden. 

- moet in het bezit zijn van een oorspronkelijk medisch voorschrift op naam; 
Het voorschrift is steeds vereist, zelfs indien het geneesmiddel vrij van voorschrift is in het land 
van herkomst. 

- moet beschikken over een verklaring, opgesteld door de geneesheer die het voorschrift heeft 
opgemaakt. Voorschrift en artsenverklaring moeten door de apotheker gedurende 10 jaar 
worden bewaard; 

- kan slechts een bepaalde hoeveelheid van het betrokken geneesmiddel invoeren en bewaren, 
overeenstemmend met de posologie en de duur van de behandeling van de patiënt, zoals 
aangegeven in de artsenverklaring; 

- moet de aflevering van geneesmiddelen die werden ingevoerd in het register inschrijven. 

 

BEREKENING VAN PRIJZEN VOOR GENEESMIDDELEN 
INGEVOERD UIT HET BUITENLAND 

De prijs- en maximale margeberekening voor geneesmiddelen die worden ingevoerd uit het 
buitenland gebeurt op dezelfde wijze als voor de Belgische geneesmiddelen. U kan hiervoor de 
berekeningsmodules raadplegen op de website www.apbtarief.be  
Voor de terugbetaalbare buitenlandse geneesmiddelen (hoofdstuk IV bis van het K.B. van 
21/12/2001), werd een specifieke berekeningsmodule ontwikkeld, die de RIZIV tussenkomst en 
het remgeld voor de patiënt berekent. De optelsom van beiden geeft u de publiekprijs.                                                                                                                          
Opmerking : Indien de facturatie meerdere verpakkingen betreft, moet men het totaal aantal 
gefactureerde tabletten inbrengen. Zo worden de prijs en het remgeld berekend rekening 
houdend met de "schijf" van terugbetaling die in hoofdstuk IV bis vermeld wordt. De ingevoerde 
verpakkingen kunnen verschillend zijn van deze vermeld in hoofdstuk IV en zo bent u zeker dat u 
een juiste en onbetwistbare berekening hebt. 
Voor de niet-terugbetaalbare buitenlandse geneesmiddelen, volstaat het om de module 
"Berekening maximale prijzen geneesmiddelen" te gebruiken, de aankoopprijs excl. BTW in te 
vullen en te klikken op de knop "Berekening niet-terugbetaalbare producten. 

 

HERHALING TARIFERINGSREGELS 

1. Elk voorschrift moet een uniek oplopend volgnummer dragen. Meerdere voorschriften met 
hetzelfde voorschriftnummer zijn niet toegelaten. Ook op de BEV moet het volgnummer vermeld 
worden. 
 
2. TPE regel  
Tarifering per eenheid moet toegepast worden bij afleveringen van vast orale terugbetaalde 
specialiteiten aan bewoners van RVT/ROB. 
Uitzondering hierop is als het een aflevering betreft aan een rusthuisbewoner die eens toevallig in 
de apotheek komt. In het tariferingsbestand moet dan de flag “occasionele aflevering” staan. 

http://www.apbtarief.be/
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/terugbetalen/specialiteiten/Paginas/Farma-specialiteiten-lijsten-hoofdstuk4bis.aspx#.Vs7O4xEUWUk
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Deze flag mag dus alleen gebruikt worden door de apotheker die occasioneel een voorschrift 
ontvangt voor een patiënt uit een WZC waaraan hij/zij niet levert.   
 
3. huisapotheker : CNKs ! 

Voor overleden patiënten en patiënten opgenomen in een ROB of RVT kan een honorarium 
huisapotheker getarifeerd worden (via CNK 5520721) als er een CNKi in 2017 of in 2018 werd 
ingediend. De indiening van deze “stop-CNK” of “CNKs”  kan gekoppeld worden aan een “pseudo-
voorschrift” met een specifieke voorschrijver (RIZIVnr. 10000106999).   

Als de patiënt is overleden of opgenomen in een WZC in 2017 kan u deze CNKs nog tariferen bij 
de voorschriften november 2018. Nadien kan dit niet meer getarifeerd worden.  
Het honorarium dat gekoppeld is aan deze CNKs bedraagt € 4,74. 
 
4. Zorgtrajecten (ZTD, ZTN) : welke artsen mogen zelfzorgmateriaal voorschrijven ?  
Alle huisartsen die toegang hebben tot het GMD van de patiënt mogen zelfzorgmateriaal 
voorschrijven.  Huisartsen in opleiding mogen, alhoewel zij geen zorgtrajectcontract kunnen 
ondertekenen, ook zelfzorgmateriaal voorschrijven. 
U kunt de artsen die zelfzorgmateriaal mogen voorschrijven herkennen aan de laatste 3 cijfers van 
hun RIZIV-nummer: 003, 004, 005,006,007 of 008. 
Bij aflevering van een glucometer dient steeds de aanvraag van de diabeteseducator bijgevoegd te 
worden. 

 

WIJZIGINGEN IN DE TERUGBETALING VANAF 1 OKTOBER 

Vergoedingsvoorwaarden Forxiga en Xigduo 
Op 1 oktober 2018 zijn de vergoedingsvoorwaarden van de 2 specialiteiten Forxiga® en Xigduo® 
(uit de klasse van de gliflozines) gewijzigd. 
Als een patiënt al een terugbetaalbare behandeling krijgt met een specialiteit uit de klasse van de 
gliptines, dan kan hij voortaan ook een terugbetaling krijgen voor Forxiga en Xigduo. 
Om een aanvraag voor terugbetaling te doen, moet de arts nu de ‘ad hoc aanvraagformulieren’ 
invullen voor de specialiteiten Forxiga® of Xigduo® en voor het gliptine.   
De aanvraagformulieren voor de gliptines zijn momenteel nog niet aangepast.   
 
Herinschrijving Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil Sandoz 
EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ 200mg/245mg 30 filmomhulde tabletten (CNK 
3605029) werd op 1 oktober 2018 geschrapt van terugbetaling omwille van onbeschikbaarheid. 
Op 1 november 2018 is deze specialiteit heringeschreven omdat het opnieuw beschikbaar is. 

 

NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 NOVEMBER 2018 

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

Crit CNK Benaming  PP TB Actief Wigw 

B-288 3668423 CORAMLO 10 mg/10 mg 98  capsules, hard, 10 mg/ 10  R 57,14 57,14 14,56 8,65 

B-288 3668266 CORAMLO 10 mg/10 mg 28  tabletten, 10 mg/ 10 mg R 23,14 23,14 6,46 3,85 

B-288 3668274 CORAMLO 10 mg/5 mg 28  tabletten, 10 mg/ 5 mg R 23,35 23,35 6,51 3,88 

B-288 3668415 CORAMLO 10 mg/5 mg 98  tabletten, 10 mg/ 5 mg R 46,28 46,28 11,97 7,11 

B-288 3668241 CORAMLO 5 mg/10 mg 28  capsules, hard, 5 mg/ 10 
mg 

R 17,39 17,39 4,43 2,66 

https://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/geneesmiddelen-hoofdstuk4-aanvraagformulier.aspx
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Crit CNK Benaming  PP TB Actief Wigw 

B-288 3668407 CORAMLO 5 mg/10 mg 98  capsules, hard, 5 mg/ 10 
mg 

R 41,55 41,55 10,84 6,44 

B-288 3668258 CORAMLO 5 mg/5 mg 28  capsules, hard, 5 mg/ 5 mg R 17,64 17,64 4,52 2,71 

B-288 3668399 CORAMLO 5 mg/5 mg 98  capsules, hard, 5 mg/ 5 mg R 30,68 30,68 8,25 4,91 

A-5 3580461 DIPHANTOINE  100  tabletten, 100 mg  10,56 10,56 0,00 0,00 

B-73 3815669 ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma) 28  
filmomhulde  

G 11,48 11,48 2,40 1,44 

B-73 3767597 ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma) 56  
filmomhulde  

G 13,07 13,07 2,94 1,77 

B-73 3767621 ESCITALOPRAM EG 10 mg (PI-Pharma) 98  
filmomhulde  

G 23,71 23,71 6,59 3,93 

B-73 3815677 ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) 28  
filmomhulde  

G 11,48 11,48 2,40 1,44 

B-73 3767647 ESCITALOPRAM EG 20 mg (PI-Pharma) 98  
filmomhulde  

G 23,71 23,71 6,59 3,93 

B-114 2789733 MEROPENEM SANDOZ 1 g 10 injectieflacons 1 g 
poeder 

G 94,28 94,28 11,90 7,90 

B-114 2789758 MEROPENEM SANDOZ 500 mg 10 injectieflacons 500 
mg  

G 78,80 78,80 11,90 7,90 

B-220 3779584 PALIPERIDON KRKA 3 mg 28  tabletten met verlengde  G 51,02 51,02 11,90 7,78 

B-220 3779600 PALIPERIDON KRKA 3 mg 56  tabletten met verlengde  G 94,73 94,73 11,90 7,90 

B-220 3779576 PALIPERIDON KRKA 6 mg 28  tabletten met verlengde  G 54,64 54,64 11,90 7,90 

B-220 3779568 PALIPERIDON KRKA 6 mg 56  tabletten met verlengde  G 101,70 101,70 11,90 7,90 

B-220 3779550 PALIPERIDON KRKA 9 mg 28  tabletten met verlengde  G 54,64 54,64 11,90 7,90 

B-220 3776390 PALIPERIDON KRKA 9 mg 56  tabletten met verlengde  G 101,70 101,70 11,90 7,90 

B-220 3789633 PALIPERIDON SANDOZ 3 mg 28  tabletten met 
verlengd 

G 51,02 51,02 11,90 7,78 

B-220 3789641 PALIPERIDON SANDOZ 3 mg 56  tabletten met 
verlengd 

G 94,73 94,73 11,90 7,90 

B-220 3789666 PALIPERIDON SANDOZ 6 mg 28  tabletten met 
verlengd 

G 54,64 54,64 11,90 7,90 

B-220 3789658 PALIPERIDON SANDOZ 6 mg 56  tabletten met 
verlengd 

G 101,70 101,70 11,90 7,90 

B-220 3789674 PALIPERIDON SANDOZ 9 mg 28  tabletten met 
verlengd 

G 54,64 54,64 11,90 7,90 

B-220 3789690 PALIPERIDON SANDOZ 9 mg 56  tabletten met 
verlengd 

G 101,70 101,70 11,90 7,90 

B-220 3784378 PALIPERIDONE TEVA 3 mg 112  tabletten met 
verlengd 

G 146,12 146,12 14,80 9,80 

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

G 15,49 15,49 3,77 2,26 

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

G 11,52 11,52 2,41 1,45 

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

G 28,14 28,14 7,65 4,55 

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

G 13,64 13,64 3,14 1,88 

De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts met beperkte 
geldigheid – type b (code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 november 2018: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

A-16 2789733 MEROPENEM SANDOZ 10 INJECTIEFL 1 G 
POEDER 

G 94,28 94,28 0,00 0,00 

A-16 2789758 MEROPENEM SANDOZ 10 INJECTIEFL 500 MG 
POEDER 

G 78,80 78,80 0,00 0,00 
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Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

A-20 3761020 EFAVIRENZ/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOPR
OXIL KRKA 30 TABL  

G 324,24 324,24 0,00 0,00 

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

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

A-27 2713063 DECAPEPTYL SR 22,50 MG FL LYO IM SOL                495,63 495,63 0,00 0,00 

A-3 3815644 FACTANE 1000 I.E./5 ML 1 FL INJ  855,49 855,49 0,00 0,00 

A-3 3815651 FACTANE 2000 I.U./10 ML 1 FL INJ  1701,91 1701,91 0,00 0,00 

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

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

A-36 3560448 EFFALA 8MG PLEISTER TRANSDERM ZAKJE 
2X4 PLEIST. 

 216,46 216,46 0,00 0,00 

B-255 3622669 HUMIRA 20 MG/0,2 ML 2 VOORGEV  SPT 0,2 ML   523,00 523,00 11,90 7,90 

B-281 3622669 HUMIRA 20 MG/0,2 ML 2 VOORGEV  SPT 0,2 ML   523,00 523,00 11,90 7,90 

B-248 3622669 HUMIRA 20 MG/0,2 ML 2 VOORGEV  SPT 0,2 ML   523,00 523,00 11,90 7,90 

B-255 3380193 HUMIRA 40MG/0,4ML OPL INJ 2 VOORGEV  
SPUIT  

 1036,91 1036,91 11,90 7,90 

B-255 3603487 HUMIRA 40MG/0,4ML OPL INJ 6 VOORGEV.SP   3087,02 3087,02 11,90 7,90 

B-255 3380201 HUMIRA 40MG/0,4ML OPL INJ 2 VOORGEV  PEN       1036,91 1036,91 11,90 7,90 

B-255 3603495 HUMIRA 40MG/0,4ML OPL INJ 6 VOORG.PEN   3087,02 3087,02 11,90 7,90 

B-255 2831089 HUMIRA PEDIATRIE OPL INJ 2 SP 40MG/0,8ML      1038,77 1038,77 11,90 7,90 

B-305 3739364 ROACTEMRA 162 MG 4 VOORGEV PEN 0,9 ML  1018,21 1018,21 11,90 7,90 

A-69 3582541 SULIQUA 100 IU/ML 33 µg/ML 5 VRGEV  PEN  109,67 109,67 0,00 0,00 

A-69 3582566 SULIQUA 100 IU/ML 50 µg/ML 5 VRGEV  PEN  151,41 151,41 0,00 0,00 

Volgende specialiteiten  worden terugbetaald mits schriftelijke vermelding ‘zorgtraject diabetes ’ 
of ‘ZTD’ vanaf 1 november  2018 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief Wigw 

A-97 3582541 SULIQUA 100 IU/ML 33 µg/ML 5 VRGEV PEN  109,67 109,67 0,00 0,00 

A-97 3582566 SULIQUA 100 IU/ML 50 µg/ML 5 VRGEV PEN   151,41 151,41 0,00 0,00 

 

NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 NOVEMBER 2018 

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

Crit CNK Benaming 

B-230 3199205 ALENDRONATE VIT D3 TEVA 70 MG/2800IU TABL  4       

B-230 3199213 ALENDRONATE VIT D3 TEVA 70 MG/2800IU TABL 12       

B-230 3199239 ALENDRONATE VIT D3 TEVA 70 MG/5600IU TABL  4       

B-230 3199247 ALENDRONATE VIT D3 TEVA 70 MG/5600IU TABL 12       

B-15 2435030 CO BISOPROLOL RATIOPHARM COMP 100 X 10/25          

B-73 1670512 SERLAIN SOL PER OS 60 ML - 20 MG/ML                

B-255 2831089 HUMIRA PEDIATRIE OPL INJ 2 FL SPUIT 40MG/0,8ML     

B-27 0080838 SOLDACTONE AMP INJ 6 X 200 MG                      

A-29 2867828 TACNI TEVA CAPS  50 X 0,5 MG                       

A-29 2867844 TACNI TEVA CAPS  50 X 1 MG                         
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PRIJSDALINGEN  

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

Voor het ogenblik zijn er geen prijsdalingen voorzien voor 1 november EN 1 december. 

 

STATUUT ‘GOEDKOOP’ 
OFFICIEUZE RIZIV-LIJSTEN VANAF 1 DECEMBER 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 
-  Apotheek Plaskie te Meise zoekt een dynamische, tweetalige en klantvriendelijke apotheker 

(m/v) om het team te versterken.  Aangename werksfeer.  Uren en dagen overeen te komen. 
02/269.52.06 – apotheek.plaskie@skynet.be  

- Voor onze apotheek te Kortenberg zijn we op zoek naar een enthousiaste adjunct-apotheker 
om ons team te versterken.  Uren en dagen o.t.k. 02/759.64.27 – kortenberg@biopharm.be  

- Ben jij gepassioneerd door farmaceutische zorg en voltijds beschikbaar van begin mei 2019 tot 
minstens eind september 2019?  
Dan ben jij de collega die we zoeken om tijdelijk ons team te versterken! 
Apotheek De Hallen is gelegen op campus Gasthuisberg (Leuven) en is vlot bereikbaar met 
auto, fiets en openbaar vervoer. 
Geïnteresseerd? Stuur snel een mailtje naar katrien.bosseloo@apotheekdehallen.be ! 

- Zin in een nieuwe uitdaging? Ben je tweetalig en loop je over van positieve energie dan ben ik 
op zoek naar jou voor mijn apotheek te Ganshoren ( op 5 min van UZ VUB). Ik zoek iemand op 
maandag en vrijdag. Zeer aangenaam en trouw cliënteel. Heb je zin om nog verder te gaan dan 
alleen adjunct, kan er gesproken worden over inkopen met op termijn volledige overname. 
Durf je ?   0479/33.46.77 – apotheek.goethals@skynet.be  

- Enthousiaste apotheker gezocht voor woensdag en/of vrijdag. Apotheek Keustermans is een 
dynamische dorpsapotheek en is vlot bereikbaar op 20 km van Leuven, net achter Tremelo en 
Keerbergen.  Aarzel zeker niet om contact op te nemen als je geïnteresseerd bent. 
Valerie_blockx@hotmail.com – 0496/81.39.78 

- Wij zoeken een adjunct voor zaterdagvoormiddag in onze apotheek te Schiplaken ( tussen 
Mechelen en Leuven). Wil jij ons komen helpen?  Mail of bel gerust naar kmiseur@telenet.be 
of 0498/50.20.59. Tot dan! 
 

Overname 
- Modern ingerichte apotheek met vast cliënteel 

Over te nemen onder de vorm van aandelen van een vennootschap (excl. pand) 
Brutowinst +/- €235.000 
Min vraagprijs €885.000 
Pand (met apotheek en privéwoonst) te koop voor €535.000 - zeer ruime living en keuken, 6 
slaapkamers, 2 badkamers, zwembad.  

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
mailto:apotheek.plaskie@skynet.be
mailto:kortenberg@biopharm.be
mailto:katrien.bosseloo@apotheekdehallen.be
mailto:apotheek.goethals@skynet.be
mailto:Valerie_blockx@hotmail.com
mailto:kmiseur@telenet.be
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Contact: 011/70.20.70 – info@accreynders.be  
- 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  

- Apotheekvennootschap over te nemen te N-W van Brussel. 
Apotheek gelegen op een héél belangrijke verkeersas. 
Ruime apotheek is volledig ingericht & uitgerust voor de toekomst : webshop, robot, automaat 
buiten, bandagisterie, ruime publieksruimte, ... 
Geen extra investeringen meer nodig. Geen personeel over te nemen. 
Vastgoed kan gehuurd worden, wat de druk op de overname-investering doet afnemen. 
Extra woongelegenheden in aantocht in directe omgeving van apotheek. 
Onmiddellijk beschikbaar 
Omzet +-1mio 
Contact: Wim Berteloot  Email: wim.berteloot@accofisc.be Telefoon: 056/23.18.90 
 

mailto:info@accreynders.be
mailto:dvandeneede@hotmail.com
mailto:wim.berteloot@accofisc.be
tel:056%2F23.18.90

