
BTB 1/20 1/10 

 

 

BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN 
JANUARI 2020 

 

 

BEREIKBAARHEID TARIFERINGSDIENST  

Op dinsdag 31 december is BAF vanaf 15u gesloten en zal de helpdesk telefonisch niet bereikbaar 

zijn. We wensen jullie fijne feestdagen vanwege het hele BAF-team ! 

 

JAARLIJKSE APB-BIJDRAGE 2020  

Naar analogie met voorgaande jaren wordt de APB-bijdrage voor 2020, behoudens tegenbericht 

van u vóór 9 januari 2020, in januari automatisch afgehouden via de tariferingdienst.  

U ontvangt de factuur rechtstreeks van APB.  

Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor 2020 bedraagt 1177,33 € (973 € +21% btw = 1177,33 € 

incl. BTW). 

De vergoeding 2020 omvat 2 elementen: enerzijds een procentuele indexatie van het lidgeld, 

anderzijds een vast bedrag van 8€ voor de GDPR-kost. 

 

ATTESTEN: RAADPLEEG STEEDS MYCARENET !  

De mutualiteiten voeren systematisch controles uit op alle afgeleverde attestplichtige producten.  

De meest voorkomende redenen van weigering van de terugbetaling zijn: 

- de afleverdatum valt niet binnen de geldigheidsperiode van het attest  

- de afgeleverde specialiteit is ingeschreven in een andere paragraaf dan deze waarvoor het 

attest geldig is 

- de terugbetalingscategorie van het geneesmiddel zoals in de apotheek toegekend, komt 

niet overeen met deze van het attest 

MyCareNet (MCN) is de enige bron van informatie over het attest van een patiënt voor een 

attestplichtig geneesmiddel van hoofdstuk IV.  U dient dus steeds MCN te raadplegen op het 

moment van aflevering ! Gebruik nooit de vorige gegevens die werden opgeslagen in de 

apotheeksoftware, deze kunnen verouderd zijn. Aanvaard de papieren attesten niet indien MCN 

geen attestnummer geeft.   

Enkel voor producten die niet via hoofdstuk IV (KB van 1 februari 2018) vergoed worden -je kan 

deze herkennen aan het andere KB dat vermeld wordt op het attest- mag u de papieren attesten 

gebruiken. Het betreft attesten voor analgetica (cat. Cx), actieve verbandmiddelen, sondes voor 

autosondage thuis, zuurstoftherapie, dieetvoeding voor medisch gebruik, buitenlandse 

geneesmiddelen hfdst. IVbis en magistrale bereidingen. 
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GENEESMIDDELEN ELEKTRONISCH VOORSCHRIJVEN 

VERPLICHT VANAF 1 JANUARI 2020  

Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch voorschrift verplicht wanneer artsen, tandartsen en 

vroedvrouwen een geneesmiddel voorschrijven aan een niet-gehospitaliseerde patiënt, behalve in 

enkele uitzonderlijke situaties. 

 

 

In volgende uitzonderlijke situaties mag er op papier voorgeschreven worden in de ambulante 

zorg: 

 Als de voorschrijver de leeftijd van 64 jaar bereikt heeft op 1 januari 2020. 

 Als het voorschrift buiten de spreekkamer wordt opgesteld, bv. op huisbezoek bij de 

patiënt of in een rust- en verzorgingstehuis, onafhankelijk van de leeftijd. 

 In geval van overmacht. Een noodprotocol voor elektronisch voorschrijven van 

geneesmiddelen voor ambulante patiënten beschrijft de voorwaarden en situaties waarin 

men wegens overmacht terug kan vallen op het papieren voorschrift: 

o dringende medische hulp is ontegensprekelijk noodzakelijk 

o het betreft een buitenlandse voorschrijver zonder INSZ-nummer (of bisnummer) 

o het betreft een buitenlandse patiënt zonder INSZ-nummer (of bisnummer) 

o voor een pasgeborene in afwachting op een INSZ-nummer 

o bij technische problemen of onbeschikbaarheid van eHealth  

o enz. 

 

Vanaf 1 februari 2020 moet hiervoor het nieuwe model van papieren voorschrift gebruikt worden ! 

Tijdens een overgangsperiode van 1 november 2019 tot 31 januari 2020, kunnen zowel het oude als 

het nieuwe voorschriftmodel gebruikt worden (zie onze eerdere berichtgeving hierover). 

Voor personeel van Defensie en de Federale politie blijft het officiële gele duplicaat of blauwe 

duplicaat noodzakelijk voor tussenkomst door deze diensten. Het BEV mag op de achterzijde van 

dit formulier gedrukt worden. Ook het identificatienummer van de rechthebbende dient nog 

steeds vermeld te worden op het duplicaat. 

 

GELDIGHEIDSDUUR VOORSCHRIFTEN - FAQ 

Een formulier uitgestelde aflevering is even lang geldig als het originele voorschrift (papier of 

BEV).  De programmatie voor het elektronisch voorschrift is nog niet klaar om een kortere of 

langere periode dan 3 maanden door te geven op een elektronisch voorschrift.  Als de 

voorschrijver een langere uitvoerbaarheidsdatum dan 3 maanden voor het elektronische 

voorschrift opgeeft in zijn software, kan het zijn dat deze ingevoerde datum wordt afgedrukt op 

het papieren bewijs van voorschrift. Deze datum kan echter niet elektronisch worden 

doorgegeven, zodat dit e-voorschrift toch maar 3 maanden geldig is. In dit geval kan het uitgesteld 

formulier ook maar 3 maanden geldig zijn. 

 

 

https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/geneesmiddel-voorschrijven/Paginas/geneesmiddelenvoorschrift.aspx?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=apbnews16102019&utm_content=bewijs+van+elektronisch+voorschrift#Hoe_ziet_het_bewijs_van_elektronisch_voorschrift_er_uit_vanaf_1_november_2019?
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Voorschriften (oud model) en formulieren uitgestelde aflevering die vóór 1 november 2019 

werden opgemaakt voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen blijven geldig tot en met 31 januari 

2020. Tenzij de dokter een datum ‘uitvoerbaar vanaf’ heeft vermeld op het voorschrift. Dan is de 

geldigheid 3 maanden t.o.v. deze datum. 

Voor niet-terugbetaalde voorschriftplichtige geneesmiddelen is het standaard voorschriftformulier 

niet verplicht, maar alle nodige informatie moet wel duidelijk vermeld worden, zoals voorzien in 

het KB van 10 augustus 2005 (Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten inzake 

het voorschrift voor menselijk gebruik): 

- naam, voornaam van de betrokken voorschrijver (voluit geschreven, niet enkel initialen) 

alsook de beroepskwalificatie; 

- werkadres en rechtstreekse contactgegevens (e-mailadres en telefoon- of faxnummer); 

- het RIZIV-identificatienummer; 

- naam + voornaam van de patiënt (voluit geschreven, niet enkel initialen) alsook de 

geboortedatum; 

- de naam of de algemene benaming van het geneesmiddel; 

- de toedieningsvorm + de sterkte van het geneesmiddel; 

- de dagdosering van het geneesmiddel en, indien van toepassing, de aanduiding dat het 

geneesmiddel bestemd is voor een kind of zuigeling; 

- de vermelding van het aantal eenheden in de verpakking en het aantal verpakkingen, of 

vermelding van therapieduur in weken en/of dagen. 

- de gedagtekende handtekening van de voorschrijver; en eventueel een kortere of langere 

einddatum van uitvoerbaarheid 

Ook hier is de geldigheidsperiode van uitvoerbaarheid slechts 3 maanden, tenzij de arts een 

kortere of langere einddatum van uitvoerbaarheid vermeldt. 

 

VOORSCHRIFTEN : BRIEF AAN DE ARTS 

In bijlage vind je een brief die je kan gebruiken om artsen en andere voorschrijvers te informeren 
over de veranderingen betreffende het voorschrift. Je kan deze brief personaliseren en verzenden 
naar de artsen in je buurt. 

 

GGG ASTMA – TER HERINNERING 

Voor welke patiënten is deze dienst bedoeld? 

Patiënt met astma (bevestiging door patiënt of bij twijfel contact met arts): 
 bij opstart van een behandeling met een inhalatiecorticosteroïd: 

- Eerste aflevering van een inhalatiecorticosteroïd in de afgelopen 12 maanden 
- Eerder gebruik van noodmedicatie voor astma-aanval (patiënten historiek)   
OF 

 bij een patiënt onder chronische behandeling met een inhalatiecorticosteroïd en onvoldoende 
gecontroleerd astma: 
- Patiënt die in de afgelopen 12 maanden geen GGG gekregen heeft EN 
- Onvoldoende controle van het astma m.a.w. een positief antwoord op minstens 1 van de 

volgende 2 vragen: 
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1) Hoe vaak bent u in de afgelopen 4 weken ’s nachts of ’s morgens vroeger dan gewoonlijk 
wakker geworden door uw astmaklachten/kortademigheid? Indien één of meerdere keren 
in de voorbije maand => astma niet onder controle 

2) Hoe vaak hebt u in de afgelopen 4 weken uw inhalator (puffer) met snelwerkende 
medicatie gebruikt? Indien meer dan 2 x per week (exclusief profylactische gebruik, bv. 
voor sporten) => astma niet onder controle 

De begeleidingsgesprekken worden getarifeerd als "Farmaceutische Zorg Prestatie", dus 
onafhankelijk van het voorschrift met het geneesmiddel, met volgende codes op een (ev. fictief) 
voorschriftnummer : 
CNK 5520-382: GGG astma - Gesprek 1  
CNK 5520-390: GGG astma - Gesprek 2 
De weigering van de patiënt kan worden geregistreerd door middel van de CNK 5520-408 op een 
fictief voorschrift. 

 

VEREENVOUDIGDE SAMENSTELLING VAN PREPARATEN 
TEGEN HOEST EN VERKOUDHEID VANAF 1 JANUARI 2020  

Vanaf 1 januari 2020 zijn een reeks geneesmiddelen en officinale bereidingen tegen hoest en 

verkoudheid die meerdere actieve bestanddelen bevatten niet meer toegelaten. 

De volgende samengestelde preparaten worden van de markt teruggetrokken voor 1 januari 

2020: 

- Acatar 15mg/5ml; 50mg/5ml siroop, 

- Broncho-Pectoralis Pholcodine 15mg/300 mg siroop, 

- Inalpin 9,48mg/15ml; 94,8mg/15ml siroop, 

- Longbalsem 10mg/15ml; 100mg/15ml siroop, 

- Noscaflex Expectorans siroop, 

- Toplexil siroop, 

- Pholco-Mereprine siroop (de samengestelde formule blijft beschikbaar tot eind mei 2020) 

Ook officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid mogen vanaf 1 januari 2020 slechts één 

van de volgende actieve stoffen* bevatten: 

- antitussiva: dextromethorfan, pentoxyverine, levodropropizine, noscapine, cloperastine, 

folcodine, codeïne, dihydrocodeïne, ethylmorfine, thebacon en derivaten; 

- expectorantia: guaifenesine en derivaten; 

- fenylefrine, efedrine, nafazoline, tramazoline, oxymetazoline en xylometazoline en derivaten (in  

nasale farmaceutische vormen). 

Uiteraard dient rekening gehouden te worden met het feit dat veel van deze producten  

voorschriftplichtig zijn en dus sowieso niet in een officinale bereiding kunnen verwerkt worden. 

Een hoestsiroop die zowel dextromethorfan als guaifenesine bevat, zal dus niet meer toegelaten  

zijn.  

Een hoestsiroop met dextromethorfan mag bv. wel nog een kruid- en/of plantenextract bevatten, 

zoals tijmextract of althaeasiroop. Combinaties met andere actieve, niet-voorschriftplichtige 

stoffen dan die hierboven vermeld, blijven toegelaten, alsook magistrale bereidingen op 

voorschrift.  

* Voor diezelfde actieve stoffen geldt sinds vorig jaar ook de verplichting om een flacon met 

veiligheidsdop te gebruiken voor vloeibare magistrale en officinale bereidingen.   
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VERGOEDING APOTHEKER: AANPASSING ECONOMISCHE 

MARGE EN INDEXERING VAN DE HONORARIA OP 1/1/2020 

Economische marge 

De nieuwe parameters van de economische marge voor het jaar 2020 zijn de volgende: 

Af-fabrieksprijs Economische marge  

<= 60 € 6,55 % van de af-fabrieksprijs 

> 60 € 3,93 € + 2,16 % van de af-fabrieksprijs boven de 60€  

 
Indexering van de honoraria 

Sleutelletters 

Volgende tabel herneemt de waarde van de sleutelletters: 

Sleutelletter Waarde Type honorarium 

P 1,877816  prestatie huisapotheker 

P 1,899123  basishonorarium 

P 1,937049  begeleidingsgesprek goed gebruik geneesmiddelen 

 aflevering van geneesmiddelen in ROB /RVT (TPE)  

 magistrale bereidingen 

 gasvormige zuurstof 

 gefractioneerde aflevering van methadon 

 wachthonorarium 

 beschikbaarheidshonorarium 

P 1,963994  dieetvoeding voor medisch gebruik  

 zorgtraject “chronische nierinsufficiëntie” 

 zorgtraject “type 2 diabetes” 

R 1,181706  voortraject “diabetes” 

 
Afleveringshonoraria: 

De afleveringshonoraria krijgen volgende waarden: 

 excl. BTW incl BTW 

Afleveringshonorarium 4,33 € 4,59 € 

Honorarium TPE 3,18 € 3,37 € 

Een tabel met de waarden van de honoraria voor 2020 vind je in bijlage. 
Bandagisterie 

Sleutelletter Y  

Incontinentie materiaal Y= 1,253857 

Stoma materiaal  Y= 1,371192 

Een overzichtstabel voor het incontinentiemateriaal en stomamateriaal vind je in bijlage. 

Merk op dat er nog steeds een papieren voorschrift moet opgemaakt worden voor de eerste 
aflevering van bandagisterie producten, een BEV wordt niet aanvaard. Op de voorschriften moet 
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steeds de aard van de aandoening vermeld staan.  Voor stomamateriaal is dit één van de volgende 
indicaties :  "Colostomie", "Ileostomie", "Ureterostomie", "Open fistel van het darmstelsel" of 
"Open fistel van de urinewegen". Voor incontinentiemateriaal is dit de indicatie "Urinaire 
incontinentie". 

 

INDEXERING VAN DE REMGELDEN 

Er is geen indexering van de remgelden op 1 januari 2020 

 

ACTUELE INFORMATIE OVER ONBESCHIKBAARHEID VAN 
SPECIALITEITEN 

De lijst van onbeschikbare geneesmiddelen kan u raadplegen via de nieuwe online applicatie van 
het FAGG: https://www.farmastatus.be/  

U heeft de mogelijkheid om een onbeschikbaar geneesmiddel in te voeren op basis van een 
voorschrift en een artsenverklaring, maar zonder expliciet akkoord van het RIZIV is er geen 
terugbetaling mogelijk.  

Bv. Mysoline 250 mg 90 tabl.: De betrokken firma heeft een derogatie gekregen om bepaalde 
loten van het geneesmiddel in te voeren. Het ingevoerde geneesmiddel is beschikbaar met de 
informatie in de drie landstalen en met dezelfde terugbetalingsmodaliteiten.  

 

HUISAPOTHEKER  

Dienst stopgezet in 2019 ? 

De CNKs2 (5520788 – stopzetting van de dienst op vraag van de patiënt) die u de voorbije 
maanden indiende via uw tariferingsbestand worden getarifeerd in januari 2020 conform de 
reglementering. U kan dit opvolgen op uw verslag ‘huisapotheker’ dat u bij de rapporten vindt. 

Voor patiënten die overleden zijn of werden opgenomen in een RVT kan u steeds direct de stop 
CNKs (5520721) tariferen. 

 

LIPOCREME – COLD CREME 

Cold Cream of koelzalf (CNK 517151) werd vanaf 1 december geschrapt uit de RIZIV-lijst van 
vergoedbare grondstoffen. 

De crèmes die in de handel verkrijgbaar zijn onder de benaming « LIPO CREME » werden vanaf 1 
december ingeschreven in de RIZIV-lijst van vergoedbare grondstoffen onder CNK 592360. 

 

 

 

https://www.farmastatus.be/
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WIJZIGINGEN IN DE TERUGBETALING 

Op 1 december werd de terugbetaling van Brilique 60mg geschrapt. Brilique 60mg blijft 
beschikbaar als niet-terugbetaalbare specialiteit.  
Brilique 90 mg in combinatie met ASA blijft terugbetaald ter preventie van atherotrombotische 
voorvallen bij volwassen patiënten met een Acuut Coronair Syndroom (ACS) gedurende 12 
maanden. Deze terugbetaling blijft ongewijzigd, het attest voor Brilique 60 mg is echter niet geldig 
voor 90 mg (ander paragraafnummer).  

Efexor Exel 37,5 mg 60 caps wordt vergoedbaar vanaf 1 januari. 

 

NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 JANUARI 2020 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 januari 2020 (hoofdstuk I): 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-72 4148771 ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 10 MG X 28 COMP   G 58,57 58,57 12,10 8,00 

B-72 4148789 ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 10 MG X 98 COMP  G 148,98 148,98 15,00 9,90 

B-72 4148797 ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 15 MG X 28 COMP G 58,57 58,57 12,10 8,00 

B-72 4148805 ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 15 MG X 98 COMP  G 148,98 148,98 15,00 9,90 

B-72 4148813 ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 30 MG X 28 COMP  G 67,44 67,44 12.10 8,00 

B-72 4148821 ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA 30 MG X 98 COMP  G 172,77 172,77 15,00 9,90 

CX-2 4101671 DESOLINA 20 0,150 MG/0,020 MG X 63 COMP   G 9,39 9,39 5,28 5,28 

CX-2 4101689 DESOLINA 20 0,150 MG/0,020 MG X 126  COMP  G 16,22 16,22 12,77 12,77 

B-73 3976883 EFEXOR-EXEL 37,5MG 60  CAPS PROL   R 16,84 16,84 4,20 2,52 

B-134 4148763 TERBINAFIN AB 250 MG X  14  COMP  G 19,60 19,60 5,15 3,09 

A-69 3954765 TOUJEO DOUBLESTAR 300 IE/ML 3 VRGEV PEN  88,36 88,36 0,00 0,00 

 

De volgende specialiteit is vergoedbaar in het kader van de controle a posteriori (hoofdstuk II, 
code ‘t’ in het tarief) vanaf 1 januari 2020 : 

CRIT CNK BENAMING  PP TB Actief WIGW 

B-245 4148839 FLUTISAMIX EASYHALER 50/250 µG  60 DOS INHAL G 27,26 27,26 7,40 4,41 

B-245 4148847 FLUTISAMIX EASYHALER 50/500 µG  60 DOS INHAL G 34,60 34,60 9,14 5,44 

 

De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts met beperkte 
geldigheid – type b (code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 januari 2020: 

CRIT CNK BENAMING  PP TB Actief WIGW 

B-168 4148755 TRAVOPROST-TIMOLOL HORUS PHARMA 40 µG/ML 
+ 5 MG/ML 

G 16,43 16,43 4,06 2,44 

B-168 3814480 TRAVOPROST-TIMOLOL HORUS PHARMA 40 µG/ML 
+ 5 MG/ML 

G 38,00 38,00 9,95 5,91 

A-20 3903317 DELSTRIGO 100 MG/300 MG/245 MG X  30 COMP   523,71 523,71 0,00 0,00 

A-20 3903341 PIFELTRO 100 MG X  30 COMP  334,57 334,57 0,00 0,00 

B-305 3160926 ROACTEMRA 162 MG/0,9ML OPL INJ X 4 SPT VRG   1020,07 1020,07 12,10 8,00 
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De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts met 
onbeperkte geldigheid – type d (code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 januari 2020: 

CRIT CNK BENAMING  PP TB Actief WIGW 

B-265 3945847 SOLIFENACINE EG 10MG X 100 COMP 
PVC/ALU 

G 82,42 82,42 15,00 9,90 

B-265 3945821 SOLIFENACINE EG 5MG X  100 COMP 
PVC/ALU 

G 62,67 62,67 15,00 9,38 

B-265 3945839 SOLIFENACINE EG 5MG  X 200 COMP  
PVC/ALU 

G 116,97 116,97 15,00 9,90 

 

Volgende contraceptiva zijn terugbetaald voor de jongeren vanaf 1 januari 2020: 

CNK BENAMING  PP TB Actief WIGW 

4101671 DESOLINA 20 0,020MG/0,150MG COMP 3 X 21  9,39 9,39 0,00 0,00 

4101689 DESOLINA 20 0,020MG/0,150MG COMP 6 X 21  16,22 16,22 0,00 0,00 

4112561 MYLOOP 0,120MG/0,015MG/24H HULPMIDDEL 
VAG.GEBR. 1 ring 

 13,99 13,99 10,99 10,99 

4112579 MYLOOP 0,120MG/0,015MG/24H HULPMIDDEL 
VAG.GEBR. 3x1 ring 

 30,42 30,42 21,42 21,42 

 

PRIJSDALINGEN  

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

 

NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 JANUARI 2020 

De terugbetaling van volgende specialiteiten wordt geschrapt vanaf 1 januari 2020 :  

CRIT CNK                                     BENAMING 

B-60 2593952 ACECLOFENAC SINTESA 100MG COMP 20 X 100 MG         

B-60 2593960 ACECLOFENAC SINTESA 100MG COMP 60 X 100 MG         

B-27 0017566 ALDACTAZINE COMP  28 X 25 MG/15 MG                 

B-27 0020214 ALDACTAZINE COMP  98 X 25 MG/15 MG                 

B-41 2878833 ATORSTATINEG D 10 MG FILMOMH TABL  28 X 10 MG      

B-41 3042231 ATORVASTATIN CALCIUM 10MG ACTAVIS FILMOMH TABL  28 

A-45 3042231 ATORVASTATIN CALCIUM 10MG ACTAVIS FILMOMH TABL  28 

B-56 3622701 BUPRENORPHINE TEVA 35,0MCG/H PLEISTER TRANSDERM. 5 

B-56 3622727 BUPRENORPHINE TEVA 52,5MCG/H PLEISTER TRANSDERM. 5 

B-56 3622735 BUPRENORPHINE TEVA 52,5MCG/H PLEISTER TRANSDERM.10 

B-56 3622743 BUPRENORPHINE TEVA 70,0MCG/H PLEISTER TRANSDERM. 5 

B-56 3632429 BUPRENORPHINE TEVA WEEK  5MCG/U PLEISTER TRANSD. 5 

B-56 3632437 BUPRENORPHINE TEVA WEEK 10MCG/U PLEISTER TRANSD. 5 

B-56 3632445 BUPRENORPHINE TEVA WEEK 20MCG/U PLEISTER TRANSD. 5 

B-41 2118347 CHOLEMED 20 MG COMP ENROB 28 X 20 MG               

A-45 2118347 CHOLEMED 20 MG COMP ENROB 28 X 20 MG               

A-5 0807032 CONVULEX 300 GEREGUL.AFGIFTE ZACHTE CAPS 100X300MG 

A-5 0827428 CONVULEX 500 GEREGUL.AFGIFTE ZACHTE CAPS 100X500MG 

A-5 2082469 CONVULEX RETARD   TABL  50 X 300 MG                

A-5 2082451 CONVULEX RETARD   TABL  50 X 500 MG                

B-289 3661790 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10MG/80MG COMP  30     

A-89 3661790 EZETIMIBE/SIMVASTATINE TEVA 10MG/80MG COMP  30     

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
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CRIT CNK                                     BENAMING 

B-168 3872587 LATANOPROST NORIDEM 50MCG/ML COLLYRE FL 1 X 2,5ML  

B-168 3872595 LATANOPROST NORIDEM 50MCG/ML COLLYRE FL 3 X 2,5ML  

C-31 2734176 OMEPRAZOL TEVA 10MG CAPS MAAGSAPRESIS HARD POT  28 

A-20 3805603 PADVIRAM 600/200/245MG FILMOMH TABL 30             

A-125 3025178 PANTOPRAZOLE TEVA 40MG MAAGSAPRESIST COMP 98X40MG  

A-126 3025178 PANTOPRAZOLE TEVA 40MG MAAGSAPRESIST COMP 98X40MG  

B-262 3544517 PREGABALIN AB  75MG HARDE CAPS  56 X  75MG BLISTER 

A-5 3544517 PREGABALIN AB  75MG HARDE CAPS  56 X  75MG BLISTER 

B-262 3544483 PREGABALIN AB 150MG HARDE CAPS 200 X 150MG FLES    

A-5 3544483 PREGABALIN AB 150MG HARDE CAPS 200 X 150MG FLES    

B-262 3544509 PREGABALIN AB 300MG HARDE CAPS 200 X 300MG FLES    

A-5 3544509 PREGABALIN AB 300MG HARDE CAPS 200 X 300MG FLES    

B-201 2231967 RABIES ENTST INACT 1 FL+1 SPT VRG + 2NLD 

B-77 3444643 RASAGILINE AB  1MG COMP  28 X 1MG                  

B-77 3444650 RASAGILINE AB  1MG COMP 112 X 1MG                  

B-41 2371797 SIMVASTATINE EG 40MG FILMOMH.TABL  28  

A-45 2371797 SIMVASTATINE EG 40MG FILMOMH.TABL  28  

 

STATUUT ‘GOEDKOOP’ OFFICIEUZE RIZIV-LIJSTEN 

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 Benepharma zoekt versterking – Wij zoeken een collega-apotheker vanaf 1 februari 

2020 (of vroeger) voor +/- 30 uren per week (te bespreken). Ben jij de gemotiveerde, 
enthousiaste en klantgerichte collega die wij zoeken?  Stuur dan een mail naar 
benedicte.vermeulen@outlook.com of spring gerust binnen. Bedankt! 

- Wij zoeken een collega-apotheker vanaf 1 januari 2020 voor +/- 30 uren (of meer) per week. 
Interesse in alternatieve geneeswijzen is een meerwaarde. Meertaligheid (NL/FR/EN) is een 
pluspunt voor onze apotheek (met gezondheidscentrum) gelegen in een Europese wijk aan de 
rand van Brussel. Bij ons je vervelen doe je zeker niet! Zeer aangenaam cliënteel (expats, EC, 
NATO, British School, Deutsche Schule...)! Zin om het platteland te ontvluchten? Stuur een mail 
naar philip.desmet@telenet.be of spring gerust eens binnen. Meer info: 
www.pharmadesmet.be of facebook: www.facebook.com/healthcenterdotbe/ Alvast Bedankt! 

 
Overname 
- Apotheek over te nemen met veel groeimogelijkheden in een wijk van Torhout.  Recent 

vernieuwd, modern interieur.  Leuke woonst erbij met grote tuin! Voor meer info of cijfers op 
te vragen: mail apotheekgoegebeur@hotmail.com of bel 050/21.19.77 (0497/17.26.68). 

- Apotheek over te nemen in de noordrand van Brussel. Zakencijfer van ca 1.000.000 euro. Zeer 
goede procentuele marge. Gemakkelijk bereikbaar. Goede mix van vaste patiënten en passage. 
Geen rusthuis, praktisch geen OCMW en weinig dure geneesmiddelen. Het handelspand wordt 
gehuurd en het contract werd onlangs voor 9 jaar verlengd. Meer info via 0496/37.11.82 

- Apotheek over te nemen in de Noorderkempen. Zakencijfer van ca 930.000 euro. Zeer goede 
procentuele marge en een mooie ligging. De apotheek werd onlangs volledig vernieuwd en 

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
mailto:benedicte.vermeulen@outlook.com
mailto:philip.desmet@telenet.be
http://www.pharmadesmet.be/
http://www.facebook.com/healthcenterdotbe/
mailto:apotheekgoegebeur@hotmail.com
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gerobotiseerd. Grote en functionele handelsruimte. Goede mix van vaste patiënten en passage. 
Geen rusthuis. Het handelspand wordt gehuurd. Meer info via 0496/37.11.82 

- Apotheekvestiging voor fusie of overplaatsing (gunstige voorwaarden) 
De apotheekvestiging komt in aanmerking voor een fusie of een overplaatsing naar een locatie 
behorende tot groot Leuven of een aangrenzende gemeente (Herent, Haacht, Rotselaar, 
Holsbeek, Lubbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee, Bertem of Herent). 
Mogelijks biedt dit een opportuniteit voor het beschermen van uw apotheek tegen 
overplaatsingen binnen de invloedsfeer van uw apotheek. 
Eenvoudige en snelle afhandeling mogelijk. Verdere info: A & T Partners nv - Marc Poncelet - 
016/35.52.16 - E-mail: marc.poncelet@atpartners.be  

- Medevennoot gezocht - Apr'es zoekt gemotiveerde collega('s) om mee te stappen in haar 
verhaal: klassieke zaak, gelegen tussen Brussel en Aalst, 1 mio omzet, nadruk op 
Farmaceutische Zorg, klaarstomen voor de toekomst: volop inzetten op Huisapotheker, 
Thuisgezondheidszorg, Bandagisterie, optimaliseren aankoopbeleid... en dit als mede-eigenaar 
en indien interesse, garantie op toekomstige overname van een zaak die je goed kent. Spreekt 
dit concept jou aan, dan hoor ik het graag op 0472 34 89 15. Reacties van geïnteresseerde 
titularis-eigenaars zijn ook zeer welkom. - 0472 34 89 15 - kantoorela@gmail.com  

- Goed gelegen apotheek regio Londerzeel-Puurs-Willebroek te koop: 
Rendabele apotheekvennootschap te koop regio Londerzeel-Puurs-Willebroek (aan A12) 
met winkelruimte met bovengelegen duplexappartement (aparte ingang, apart verhuurbaar), 
omzet € 900.000. 

- grote publieke ruimte 
- robot 
- commercieel gelegen 

Bel/ mail gerust voor meer info: 0476/28.40.14 of overnameapotheek@hotmail.be of 
contacteer Margo Van Camp (BAF-016/23.88.19) voor meer info. 

- Apotheek in Etterbeek (grens St Lambrechts Woluwe en Schaarbeek) 
Apotheek zc 500.000 en goede winstmarge te koop als handelsfonds of aandelen. Wijk 
Tongerenstraat/Linthoutstraat. Hele gebouw te huur of te koop, aangenaam cliënteel, 
nl/fr/eng, vlak naast Europaziekenhuis. Geen OCMW, geen rusthuizen. 0497/820.310 
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