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BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN 
FEBRUARI 2020 

 

 

GELDIGHEID ATTESTEN: CONTROLES DOOR 
ZIEKENFONDSEN !  

We willen nogmaals herinneren aan het belang van de online MyCareNet-raadpleging bij elke 

aflevering van een attestplichtig product. 

Het valt niet altijd duidelijk op dat de info die vroeger lokaal in uw apotheeksoftware werd 

opgeslagen hergebruikt wordt. Bij sommige systemen is het nodig om het opgeslagen 

attestnummer en de einddatum van het attest uit de software te wissen en een nieuwe online 

opvraging te doen om over de juiste gegevens te beschikken.  

 

NIEUW MODEL VAN PAPIEREN VOORSCHRIFT VERPLICHT 
VANAF 1 FEBRUARI 2020 

 

Vanaf 1 februari 2020 moet dit nieuwe model 

van papieren voorschrift gebruikt worden door 

de voorschrijvers.   

 

Het verschil met het “oude model” is de 

vermelding “einddatum van de 

uitvoerbaarheid”.  

 

Indien geen einddatum van uitvoerbaarheid is 

ingevuld door de arts, blijft het voorschrift 3 

maanden geldig. De arts kan op het papieren 

voorschrift de geldigheidsduur verkorten ofwel 

verlengen tot max. 1 jaar. 

 

Bij onze tariferingsberichten van 01/2020 

ontving u een modelbrief die u kan gebruiken 

om artsen te informeren over de 

veranderingen betreffende het voorschrift. U 

kan deze brief hier nog steeds downloaden.  

 

 

 

 

https://baf.be/sites/default/files/2019-12/2020-01_Bijlage_brief%20overzicht%20wijzigingen%20voorschrift.pdf
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Papieren voorschriften op het “oude voorschriftmodel”: 

- die opgemaakt zijn vóór 1 februari, kunnen aanvaard worden zolang ze nog geldig zijn.  

- die niet in aanmerking komen voor terugbetaling, kunnen aanvaard worden zolang ze nog 

geldig zijn.  

 

Voor het bepalen van de geldigheidsduur van voorschriften kan u de beslissingsboom uit onze 

berichten van 12/2019 gebruiken.    

    

We verwachten echter nog heel wat papieren voorschriften met vergoedbare geneesmiddelen 

die vanaf 1 februari toch zijn opgemaakt op een oud model van voorschrift. 

 

APB publiceerde hierover in het APBnews van 29 januari 2020 volgende tekst: 

Een geldig papieren voorschrift: D-3 

Je krijgt vast nog wel oude modellen van voorschrift aangeboden in je apotheek en je vraagt je 
ongetwijfeld af: “Hoe moet dat vanaf zaterdag? Mag ik die nog uitvoeren? Zal ik wel terugbetaald 
worden?“  Het RIZIV geeft geen uitstel meer aan de dokters. En onze patiënten dan? Nood 
breekt wet! 

Vanaf zaterdag zijn de papieren voorschriften die vanaf dan opgemaakt worden op een oud 

model, niet meer geldig voor terugbetaling. Wat dan? Patiënten terugsturen naar hun arts? De 

volle pot aanrekenen? Gezien de voorschrijvers nog niet 100% overgeschakeld zijn op het nieuwe 

model, zal je de komende weken en maanden in het belang van je betrouwbare patiënten 

wellicht toch nog niet-reglementaire voorschriften willen uitvoeren.  

Heb je waterdichte garanties op terugbetaling? Neen. Wat de regelgeving betreft, is het RIZIV 

formeel: een voorschrift op een oud model is niet geldig voor terugbetaling. Het KB wordt niet 

aangepast, uitstel wordt niet toegelaten. Dat zou het probleem trouwens ook niet oplossen. APB 

en OPHACO hebben vrijdag 24 januari alsnog het RIZIV en de ziekenfondsen formeel opgeroepen 

om geen controles uit te voeren. Een formele bevestiging is er helaas niet en zal er waarschijnlijk 

nooit komen … Maar een goede verstaander heeft ons zeker begrepen: indien er toch sprake is 

van controles, ontstaat er een groot politiek probleem! 

Concreet 

Een papieren voorschrift opgemaakt vanaf 1 februari 2020 op een oud model met terugbetaalde 

geneesmiddelen? Informeer je patiënt over de wijzigingen met betrekking tot het 

voorschriftmodel. Lever af en als je beslist de derde betaler toe te passen, registreer dan op 

het voorschrift dat de gezondheid van je patiënt in dat geval primeert. Als dat toch tot een 

weigering zou leiden, dan zal jouw tariferingsdienst het ons zeker melden. Het is immers 

onaanvaardbaar dat onze patiënten de dupe zouden worden van nieuwe regels die niet 

toegepast worden door de voorschrijvers. Tenslotte: aarzel niet om met onze brief ook de artsen 

in de buurt te herinneren aan de wijzigingen met betrekking tot het voorschriftmodel en de 

geldigheidsduur. 

Weet ook dat de leden van Domus Medica nieuwe voorschriftenboekjes kunnen bestellen op de 

website van hun vereniging. Dat kan interessant om te melden aan de voorschrijvers in jouw 

regio. 

 

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/746407ce5d7e9b4ec043df6b1/files/18438ce2-938c-4821-9d88-4a2cda161ead/beslissingsboom.docx
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/geneesmiddel-voorschrijven/Paginas/geneesmiddelenvoorschrift.aspx?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=apbnews21012020&utm_content=voorschriftmodel
https://cdn.flxml.eu/lt-2166497966-b66fac97dbb5de7755c4c20f0d6f05d0d0a10a13f4639f15
https://cdn.flxml.eu/lt-2166497982-b66fac97dbb5de7755c4c20f0d6f05d0d0a10a13f4639f15
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ELEKTRONISCHE VOORSCHRIFTEN  

Sedert 1 januari 2020 moeten artsen, tandartsen en vroedvrouwen de geneesmiddelen voor niet-
gehospitaliseerde patiënten verplicht elektronisch voorschrijven. 
Maar in volgende situaties mag er op papier voorgeschreven worden: 
- de voorschrijver is 64 jaar of ouder op 01/01/2020 
- het voorschrift wordt opgesteld tijdens een huisbezoek of in een rusthuis.  
- in geval van overmacht, zoals o.a.:  

▪ dringende medische hulp  
▪ voor een buitenlandse patiënt zonder INSZ-nummer 
▪ voor een pasgeborene in afwachting van een INSZ-nummer 
▪ bij technische problemen of onbeschikbaarheid van eHealth  

De apotheker moet deze uitzonderingen niet controleren. 
 
OPGELET voor de geldigheidsduur van elektronische voorschriften! Deze zijn max. 3 maanden 
geldig. 
Voor het elektronisch voorschrift is de programmatie nog niet klaar om een kortere of langere 
periode dan 3 maanden geldigheid door te geven. Dit zal ten vroegste vanaf mei 2020 zijn. 

Het kan zijn dat er op het bewijs van elektronisch voorschrift een langere periode dan 3 maanden 
gedrukt staat, maar deze datum kan nog niet elektronisch worden doorgegeven, zodat het e-VS 
toch maar 3 maanden geldig is. 

 

NIEUWE TERUGBETALING MAGISTRALE BEREIDINGEN 
VANAF 1 FEBRUARI 2020 

1. Levocarnitine 
- wordt ingeschreven in de nieuwe § 30 van de RIZIV-lijst van vergoedbare grondstoffen voor de 

behandeling van ernstige OTCD (Ornithine transcarbamylasedeficiëntie) of MCAD (Medium-
chain acylCoA dehydrogenase deficiency) 

- attestaanvraag: door een arts-specialist hetzij in de inwendige geneeskunde, hetzij in de 
kindergeneeskunde, hetzij in de neurologie, en verbonden aan een centrum voor metabole 
ziekten dat door het RIZIV erkend is 

- geen remgeld ten laste van de patiënt 
De terugbetaling van Levocarnitine in de bestaande paragrafen blijft ongewijzigd. 
 
2. Natriumbenzoaat 
- wordt ingeschreven in de nieuwe § 31 van de RIZIV-lijst van vergoedbare grondstoffen voor de 

behandeling van hyperammoniemie als gevolg van een erfelijke stofwisselingsziekte 
veroorzaakt door ureumcyclusdeficiëntie 

- attestaanvraag: door een arts-specialist hetzij in de inwendige geneeskunde, hetzij in de 
kindergeneeskunde, hetzij in de neurologie, en verbonden aan een centrum voor metabole 
ziekten dat door het RIZIV erkend is. 

- geen remgeld ten laste van de patiënt 

Natriumbenzoaat blijft ook gewoon terugbetaald als hulpstof. 
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3. Biotine 
- wordt ingeschreven in de nieuwe § 32 van de RIZIV-lijst van vergoedbare grondstoffen voor de 

behandeling van een (vermoedelijke) holocarboxylasesynthetasedeficientie 
- attestaanvraag: door een arts-specialist hetzij in de inwendige geneeskunde, hetzij in de 

kindergeneeskunde, hetzij in de neurologie, en verbonden aan een centrum voor metabole 
ziekten dat door het RIZIV erkend is 

- geen remgeld ten laste van de patiënt 

De terugbetaling van Biotine in de bestaande paragrafen blijft ongewijzigd. 

 

WACHTHONORARIUM: GEEN VERMELDINGEN MEER NODIG 
OP DE VOORSCHRIFTEN 

Voor voorschriften met een vergoedbaar wachthonorarium wordt het tijdstip van aflevering 

verplicht geregistreerd in het tariferingsbestand. Dit betekent dat de vermeldingen “dringend + 

datum en uur van aflevering + handtekening” niet meer op het voorschrift of bewijs van 

elektronisch voorschrift moeten aangebracht worden.  

 

VERGEET JE BAF LIDMAATSCHAP NIET TE HERNIEUWEN  

Afgelopen ja(a)r(en) was je lid van onze beroepsvereniging. Wil je in 2020 ook van onze diensten 
blijven genieten, vergeet dan niet je lidmaatschap te hernieuwen. Ook als je tarifeert bij ons, 
vragen we om je lidmaatschap elk jaar te hernieuwen om zo onze gegevens up-to-date te houden. 
Vul dit formulier in om je lidmaatschap te hernieuwen voor 2020.  

 

BONS VOOR VERDOVENDE MIDDELEN: INDEXERING VAN DE 
PRIJS 

Vanaf 01/01/20 is de prijs voor 100 verdovingsbons  € 17,96. 

U kan verdovingsbonnen bestellen door overschrijving van € 17,96 op het bankrekeningnummer 
BE32 6790 0220 2102  (BIC: PCHQBEBB) op naam van FAGG – Verdovingsbonnen, Victor 
Hortaplein 40/40  1060 Brussel. 

In de mededeling vermeldt u het stamnummer van de apotheek en het hoogste bonnummer dat u 
nog in uw bezit heeft. 

Deze overschrijving geldt als bestelling, er is geen ander document vereist. Per overschrijving kan 
u meerdere reeksen bonnen bestellen. 
De maximale leveringstermijn bedraagt ongeveer 4 weken. 

 

ORDE DER APOTHEKERS: NIEUWE “CODE VAN  
FARMACEUTISCHE PLICHTENLEER” 

Op 1 januari 2020 trad de nieuwe versie van de “Code van farmaceutische plichtenleer”, opgesteld 
door de Orde der Apothekers, in werking. De code werd volledig herzien en hierbij werd vooral het 

https://baf.be/form/2020-lidmaatschap-baf-tariferend
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hoofdstuk over informatie en publiciteit het meest aangepast. U kan de nieuwe versie van de Code 
en het eerste deel van de gecommentarieerde Code raadplegen op de website van de Orde der 
Apothekers. De Orde stelde ook een beslissingsboom op over “De apotheker, de informatie, de 
publiciteit  en commerciële praktijken”.  

 

NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 FEBRUARI 2020 

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

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-15 4136057 NEBIVOLOL KRKA 5 MG  TABL 100    G 18,15 18,15 4,65 2,79 

B-224 3745445 OLMESARTAN AMLODIPINE SANDOZ 20/ 5MG  TABL  98 G 38,79 38,79 10,14 6,02 

B-224 3748720 OLMESARTAN AMLODIPINE SANDOZ 40/10MG  TABL  98 G 51,99 51,99 13,26 7,88 

B-224 3745437 OLMESARTAN AMLODIPINE SANDOZ 40/ 5MG  TABL  98 G 38,79 38,79 10,14 6,02 

B-41 4159570 ROSUVASTATIN AB 5MG TABL 98 X 5MG (*) G 13,25 13,25 2,97 1,78 

C-37 4148862 STAPHYCID CAPS  32X500MG  23,21 23,21 12,88 9,90 

(*) : Is tevens vergoedbaar in hfst IV, (zie verder) 

 
De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in hoofdstuk III  vanaf 1 februari 2020 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-184 4165445 NUTRIFLEX OMEGA SPEC. EF EMULS INF ZAK 
5X1250ML   (**) 

 259,82 259,82 12,10 8,00 

B-184 4165437 NUTRIFLEX OMEGA SPEC. EF EMULS INF ZAK 5X 
625ML   (**) 

 188,18 188,18 12,10 8,00 

B-184 4165452 NUTRIFLEX OMEGA SPEC. EF EMULS INF ZAK 
5X1875ML  (**)  

 277,14 277,14 12,10 8,00 

(**) : het aantal voorgeschreven verpakkingen is vergoedbaar 

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

CRIT CNK Benaming  PP TB Act WIGW 

B-290 3623915 OPRYMEA 0,18MG KRKA COMP  30                  G 12,29 12,29 2,64 1,58 

B-290 3641099 OPRYMEA 0,18MG KRKA COMP 100                 G 22,81 22,81 6,30 3,78 

A-45 4159570 ROSUVASTATIN AB 5MG TABL 98 X 5MG  G 13,25 13,25 0,00 0,00 

A-10 4109179 SAIZEN 8,00MG/ML 20MG SOL INJ  CARTR 1X2,50ML (**)  440,90 440,90 0,00 0,00 

A-10 4109120 SAIZEN 5,83MG/ML  6MG SOL INJ  CARTR 1X1,03ML(**)  156,86 156,86 0,00 0,00 

A-10 4109138 SAIZEN 5,83MG/ML  6MG SOL INJ  CARTR 5X1,03ML(**)  654,85 654,85 0,00 0,00 

A-10 4109146 SAIZEN 8,00MG/ML 12MG SOL INJ  CARTR 1X1,5ML(**)  280,30 280,30 0,00 0,00 

A-10 4109161 SAIZEN 8,00MG/ML 12MG SOL INJ  CARTR 5X1,5ML(**)  1254,75 1254,75 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 februari 2020: 

CRIT CNK BENAMING  PP TB Act WIGW 

B-239 4109179 SAIZEN 8,00MG/ML 20MG SOL INJ  CARTR 
1X2,50ML (**) 

 440,90 440,90 12,10 8,00 

B-239 4109120 SAIZEN 5,83MG/ML  6MG SOL INJ  CARTR 
1X1,03ML(**) 

 156,86 156,86 12,10 8,00 

B-239 4109138 SAIZEN 5,83MG/ML  6MG SOL INJ  CARTR 
5X1,03ML(**) 

 654,85 654,85 12,10 8,00 

B-239 4109146 SAIZEN 8,00MG/ML 12MG SOL INJ  CARTR 
1X1,5ML(**) 

 280,30 280,30 12,10 8,00 
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CRIT CNK BENAMING  PP TB Act WIGW 

B-239 4109161 SAIZEN 8,00MG/ML 12MG SOL INJ  CARTR 
5X1,5ML(**) 

 1254,75 1254,75 12,10 8,00 

B-265 3946746 SOLIFENACINE AB 10MG TABL  30              G 18,75 18,75 4,86 2,91 

B-265 3911146 SOLIFENACINE AB 10MG TABL  90              G 37,52 37,52 9,84 5,85 

B-265 4159612 SOLIFENACINE AB 10 MG TABL 200 G 75,33 75,33 15,00 9,90 

B-265 3946738 SOLIFENACINE AB  5MG TABL  30              G 18,75 18,75 4,86 2,91 

B-265 3911138 SOLIFENACINE AB  5MG TABL  90              G 37,52 37,52 9,84 5,85 

B-265 4159596 SOLIFENACINE AB 5 MG TABL 200 G 75,33 75,33 15,00 9,90 

 

De vergoedbaarheid van volgende contraceptiva wordt geschrapt vanaf 1 februari 2020 voor 
jongeren:  

CNK BENAMING 

2736874 LIOSANNE 20 SANDOZ OMHULDE TABL  3X21 

2955839 LIOSANNE 20 SANDOZ OMHULDE TABL 13X21 

2736890 LIOSANNE 30 SANDOZ OMHULDE TABL  3X21 

2737484 LIOSANNE 30 SANDOZ OMHULDE TABL  6X21 

2955821 LIOSANNE 30 SANDOZ OMHULDE TABL 13X21 

 

PRIJSDALINGEN  

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

 

NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 FEBRUARI 2020 

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

CRIT CNK                                     BENAMING 

C-37 3811361 CEFUROXIME KRKA 250MG TABL  10             

C-37 3811353 CEFUROXIME KRKA 500MG TABL  10             

A-20 3832490 DARUNAVIR SANDOZ 600MG TABL  60 FL HDPE    

A-20 3832763 DARUNAVIR SANDOZ 800MG TABL  30 FL HDPE    

De vergoedbaarheid van volgende dieetvoeding voor medisch gebruik wordt geschrapt  vanaf 1 
februari 2020: 

 

 

 

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
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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 
- Welkom in ons team van zeven gedreven apothekers! 

Door je passie voor farmaceutische zorg help jij onze apotheek naar een hoger niveau te tillen. 
Je verleent dagelijks de beste farmaceutische zorg aan onze patiënten, maar maakt ook 
bereidingen en vervult logistieke taken (bestellingen, inventarisatie,...). Je hebt oog voor de 
aandachtspunten bij transmurale zorg. 
We zoeken een enthousiaste, goedlachse collega die ons team komt versterken op woensdag 
en vrijdag. Meer uren zijn bespreekbaar! Onmiddellijke indiensttreding mogelijk! 
We bieden een marktconform loon met extralegale voordelen. Parking is aanwezig, maar onze 
apotheek is ook vlot bereikbaar met fiets en openbaar vervoer! 
Apotheek De Hallen is gelegen op campus Gasthuisberg UZ Leuven, net voor de ingang van het 
ziekenhuis in de voetgangerstunnel.  
Interesse? aarzel niet en stuur je CV + motivatie naar katrien.bosseloo@apotheekdehallen.be 
Hopelijk tot gauw! 

- Voor onze apotheek in Zaventem zijn we op zoek naar een halftijdse apotheker(es) vanaf 
maart/april '20. We zoeken iemand op maandag, vrijdag & zaterdagvoormiddag. Pas 
afgestudeerden ook welkom! 02/720.86.81 – apotheekroggen@hotmail.com  

- Apotheker vervanger gezocht regio Leuven. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
apotheker(es) voor vervanging van fulltime adjunct-apotheker van 01/06/20 tem 29/08/20. De 
dagen zijn te verdelen over 2 apotheken die dicht bij elkaar liggen (5km) en beiden heel vlot 
bereikbaar met openbaar vervoer. Contact: 016/25.97.91 – info@apotheekbilobe.be  

- Apotheek te Vossem zoekt apotheker. We zoeken een vriendelijke apotheker om in een 
aangename werksfeer zorg te leveren. Uren en dagen bespreekbaar. 
Vlot bereikbaar tussen Leuven en Brussel. 0497/49.73.88 – apo3fonteinen@skynet.be  

- Wij zoeken voor juli en eventueel augustus een jobstudent apotheker of vervanger. Onze 
apotheek is gelegen te Rijmenam, tussen Leuven en Mechelen. Je werkt in teamverband dus 
staat nooit alleen. 015/51.10.13 – peter_naegels@hotmail.com  

- Apotheek Benepharma Overijse zoekt versterking: wij zoeken een apotheker/assistent vanaf 1 
maart voor +/- 30 uren per week. Ben jij de gemotiveerde, enthousiaste en klantgerichte 
collega doe wij zoeken? Stuur dan een mail naar benedicte.vermeulen@outlook.com of spring 
gerust binnen. Bedankt!’  

- Apotheker-vervanger gezocht Leuven Centrum – Wij zoeken een voltijdse apotheker(es) van 
april tot einde augustus in het centrum van Leuven in het kader van een zwangerschapsverlof. 
0497/43.83.43 – apo.vdbosch@skynet.be  

 
Overname Vlaams-Brabant en Brussel 
- Apotheek over te nemen tussen Aalst en Brussel. Zakencijfer > 2.000.000 euro; 

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
mailto:katrien.bosseloo@apotheekdehallen.be
mailto:apotheekroggen@hotmail.com
mailto:info@apotheekbilobe.be
mailto:apo3fonteinen@skynet.be
mailto:peter_naegels@hotmail.com
mailto:benedicte.vermeulen@outlook.com
mailto:apo.vdbosch@skynet.be
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Goed gelegen, in de buurt van warenhuizen, serviceflats, scholen, verschillende 
dokterspraktijken, kinesisten, tandartsen binnen 500m. Gemakkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Eigen parkeergelegenheid.  
Zowel vast cliënteel als passage 
Interesse? Neem contact op met ons via: vindeenapotheek@hotmail.com    

- Overname apotheek NV centrum stad Vlaams-Brabant 
Wegens pensioenleeftijd over te laten apotheek éénmanszaak. Huur gebouw mogelijk. Geen 
rusthuizen, aanzienlijke stock en cash.    Zakencijfer +/- 700.000.  
Contact : Overname.apoteek@gmail.com 

- 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 - Apothekeres 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  

- 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 

- 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 

 
Overname rest van Vlaanderen 
- Apotheek te Geel over te nemen: 

Over te nemen vennootschap (incl. vastgoed). Apotheek werd in 2015 volledig verbouwd 
waardoor ze instapklaar is. Naast de apotheek worden 3 parkingplaatsen gehuurd voor het 
cliënteel.  Omzet 2018: ca. 1.000.000€, Brutowinst 2018: ca. 300.000€  
Geen personeel om over te nemen. Huidige eigenaar is bereid om deeltijds te blijven werken 
of tijdelijk na de overname nog te werken tot ander personeel gevonden wordt.  
Het woongedeelte kan apart verhuurd worden aangezien er geen rechtstreekse toegang is 
vanuit het woongedeelte tot de apotheek.  
Financiële vragen - kantoor Reynders (Annelies of Roland Reynders) - 011/70.20.70 
Andere vragen - 0474/65.77.53  

- Aandelen van apotheekvennootschap over te nemen te Sint-Katelijne-Waver. 
Moderne compleet uitgeruste apotheek met potentieel met uitstekend ligging voorzien van 3 
eigen parkings. Verkoop wegens einde carrière. Apotheek en het pand zijn in uitstekende 
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staat, volledig uitgerust en instapklaar. Gelegen aan een drukke invalsweg naar Mechelen, 
dichtbij het AZ Sint Maarten.  
Buurtwinkels, school en zorgverstrekkers binnen onmiddellijke omgeving. 
Omzet ca. €800.000, brutowinst ca. €210.000 
Meer informatie - patrickvanbrantegem@hotmail.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   

- 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 
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 

- 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). 
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