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BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN 
MAART 2020 

 

 

OPGELET: LAWINE VAN PRIJSDALINGEN OP 1 APRIL 

In de herfst van vorig jaar keurde de regering een aantal maatregelen goed om bijkomend te 
besparen op de uitgaven voor geneesmiddelen. De nieuwe maatregelen treden vanaf 1 april in 
werking.  

Het aantal geneesmiddelen dat geraakt wordt door de verschillende maatregelen is 
indrukwekkend: de officieuze lijst van geneesmiddelen die in prijs zullen dalen, telt 195 pagina’s. 
Dat kan een aanzienlijke impact op je voorraad hebben. Raadpleeg dus zeker de officieuze 
lijsten van prijsdalingen die je op onze website vindt. Mogelijk kunnen die lijsten in de loop van 
de komende weken nog enigszins veranderen; we zorgen ervoor dat je op onze website altijd de 
meest recente versie vindt.  

De lawine aan prijsdalingen zal gelukkig geen impact hebben op de economische marge. Dankzij 
de (jaarlijkse) stabilisering en indexering van die marge, sinds januari 2019, wordt het verlies op de 
economische marge door deze besparingsmaatregelen immers structureel gecompenseerd door 
een bijkomende indexering. 

 

STOLLINGSFACTOREN: MACHTIGINGEN VAN VOOR 1 JULI 
2019 ONGELDIG VANAF 1 APRIL 

Op 1 juli 2019 werden de vergoedingsvoorwaarden voor een groot deel van de stollingsfactoren in 
de behandeling van hemorragieën, veroorzaakt door een gebrek aan stollingsfactoren, gewijzigd. 
Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van een stollingsfactor die in een officina wordt 
afgeleverd, moet de patiënt om de 2 jaar een specialist raadplegen in een gespecialiseerd centrum 
voor hemofilie.  

Machtigingen die werden afgeleverd vóór 1 juli 2019, zijn nog geldig tot 31 maart. Op 1 april 
verstrijkt de overgangsperiode en mag je enkel nog machtigingen tot terugbetaling aanvaarden 
die vanaf 1 juli 2019 werden afgeleverd. 

Laat de betrokken patiënten weten dat ze, om hun machtiging tot terugbetaling te laten 
vernieuwen, voor het einde van maart een arts moeten raadplegen in een gespecialiseerd 
centrum voor hemofilie dat een overeenkomst heeft gesloten met het RIZIV. 

 

HEB JE EEN BRIEF VAN HET FAVV ONTVANGEN ? 

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft verschillende 
apothekers een brief gestuurd met het verzoek om het bijgevoegde ‘aanvraagformulier’ in te 
vullen.  

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/terugbetalen/specialiteiten/wijzigingen/Paginas/stollingsfactoren-bepaalde-hemorragieen-20190701.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=FR20190705&utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=apbnews05022020&utm_content=welke+categorien+van+stollingsfactoren#%E2%80%8BOver_welke_geneesmiddelen_gaat_het?
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Als apotheker moet je het ‘Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een 
erkenning’ invullen en terugsturen naar het FAVV.  
Je moet echter geen bijdrage betalen aan het FAVV: vermeld op het formulier dat je als 
apotheker bent vrijgesteld van het betalen van een bijdrage aan het FAVV. 

 

NIEUW MODEL GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT 

Sinds 1 februari is in principe het nieuwe voorschriftmodel verplicht. Toch merken we dat heel wat 
voorschrijvers de oude voorschriftmodellen blijven gebruiken.  

De deadline om over te schakelen naar het nieuwe model werd niet uitgesteld. Sinds begin 
februari geldt er wel een gedoogperiode: het RIZIV stelt dat noch de patiënt, noch de apotheker 
financieel of administratief gestraft mogen worden en dringt aan op een pragmatische aanpak. 

Ontvang je nog een oud model voorschrift, opgemaakt vanaf 1 februari 2020, voor een 
terugbetaald geneesmiddel? Informeer de patiënt en/of de arts over de wijzigingen met 
betrekking tot het voorschriftmodel. Je mag het voorschrift wel gewoon tegen terugbetaling 
uitvoeren. 

 

UITBREIDING VAN DE TERUGBETALING VAN 
CONTRACEPTIVA EN DE MORNING-AFTERPIL  

Op 21 februari keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de 
terugbetalingsmogelijkheden voor contraceptiva en de morning-afterpil uitbreidt. 
Het ontwerp voert twee wijzigingen door:  

› Verhoging van de maximumleeftijd van 20 jaar naar 24 jaar om van de tegemoetkoming 
‘contraceptie bij jongeren' te kunnen genieten  

› Schrapping van elke leeftijdsgrens voor wat de tegemoetkoming bij de morning-afterpil 
betreft 

Het ontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State en zou in voege gaan vanaf 1 
april 2020.  

 

VERWERPINGEN ATTESTEN 

We willen blijven beklemtonen dat het absoluut noodzakelijk is dat je bij élke aflevering van een 
attest-geneesmiddel MyCareNet raadpleegt. Let er daarbij zeker ook op dat je software effectief 
MyCareNet raadpleegt en niet louter het attestnummer van een vorige aflevering opnieuw 
gebruikt.  

Probeer zo weinig mogelijk verder te gaan op basis van een papieren attest: er kan in tussentijd 
iets veranderd zijn aan de goedkeuring van de geneesheer, waardoor het attest dat in omloop is, 
intussen gedateerd is. 

We ontvangen maandelijks honderden weigeringen vanwege de mutualiteiten omdat er een 
probleem is met het gebruikte attestnummer. In de meeste gevallen blijkt dat het gebruikte 
attestnummer niet (meer) geldig was op de afleveringsdatum of dat het afgeleverde product niet 
behoort tot de paragraaf in hoofdstuk IV waarvoor het attest werd goedgekeurd. 
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VERWISSELBAARHEID ATTESTEN RILATINE-EQUASYM  

De voorbije tijd zijn er regelmatig problemen met de beschikbaarheid van geneesmiddelen op 
basis van methylfenidaat.  

Opgelet: de attesten voor Rilatine, Rilatine MR en Equasym zijn niet onderling verwisselbaar, want 
de producten staan elk ingeschreven in een andere paragraaf. Een attest voor een van de 
geneesmiddelen kan dus niet gebruikt worden om een alternatief af te leveren. Gelijktijdige 
terugbetaling van Rilatine, Rilatine MR en Equasym is niet mogelijk.  

Paragraafnummer Betrokken specialiteiten  

3130100 Rilatine 10mg 

3130200 Rilatine 10mg 

3460000 
Rilatine MR 20mg 
Rilatine MR 30mg  

6960000 
Equasym XR 10mg 
Equasym XR 20 mg 
Equasym XR 30mg  

 

VOORSCHRIFT MANUEEL TARIFEREN ? 

Geef je ons een voorschrift mee om manueel te tariferen, gelieve dan volgende gegevens op het 
voorschrift of het bewijs van elektronisch voorschrift te noteren:  

› Verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt: INSZ, nummer van de mutualiteit en KG1/KG2  
› Afleverdatum  
› CNK + SN (serial number) + PC (product code) of unieke barcode(s) van de specialiteit(en) 
› Attestnummer per geneesmiddel (met de categorie van terugbetaling)  
› Voor elektronische voorschriften die niet elektronisch afgehandeld of gearchiveerd konden 

worden: de vermelding “overmacht” + indien mogelijk de reden hiervan. 

 

TIJDELIJKE ONBESCHIKBAARHEID VAN PENADUR LA  

Wegens productieproblemen is de productie van Penadur LA 1.200.000 E poeder voor oplossing 
voor injectie tijdelijk stopgezet. Bovendien heeft de firma Vesale Pharma besloten de VHB te 
verkopen aan een andere firma, de Laboratoires Delbert.  

De Laboratoires Delbert hebben een derogatie bekomen voor de invoer en de distributie in België 
van 2000 verpakkingen van het product Extencilline 1.2 MUI (flacons met 20 ml en ampoule met 
20 ml oplosmiddel), die oorspronkelijk bestemd waren voor de Franse markt. 
De twee geneesmiddelen zijn gelijkaardig. Op termijn zal dit geneesmiddel ook in België 
gecommercialiseerd worden.  
Het RIZIV heeft intussen laten weten akkoord te gaan met de terugbetaling van de gederogeerde 
verpakkingen. 
Op datum van vandaag is de website van Pharmastatus nog niet geüpdate. 

 

https://farmastatus.be/notifications?search=%257B%2522medicine%2522%253A%257B%2522value%2522%253A%2522penadur%2522%257D%257D
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NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 MAART 2020 

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

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-83 3926557 SOLU-CORTEF SAB ACT-O-VIAL 100MG  R 7,21 7,21 0,88 0,53 

B-83 3926565 SOLU-CORTEF SAB ACT-O-VIAL 250 MG  R 10,14 10,14 1,90 1,14 

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

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

A-20 4126801 EFATRITEN 600MG/200MG/245MGX  30 TABL  G 248,77 248,77 0,00 0,00 

A-20 4159638 EFATRITEN 600 MG/200 MG/245 MG X  90 TABL G 748,21 748,21 0,00 0,00 

A-95 3747334 HEMLIBRA 150 MG/ML 1 INJECTIEFLACON 0,4 ML  5052,50 5052,50 0,00 0,00 

A-95 3747326 HEMLIBRA 150 MG/ML 1 INJECTIEFLACON 0,7 ML  8834,84 8834,84 0,00 0,00 

A-95 3747318 HEMLIBRA 150 MG/ML 1 INJECTIEFLACON 1 ML   12617,18 12617,18 0,00 0,00 

A-95 3747300 HEMLIBRA  30 MG/ML  1 INJECTIEFLACON 1 ML   2530,93 2530,93 0,00 0,00 

A-92 2652121 VICTOZA INJ VRGEV  6 MG/ML 2 X 3 ML               96,49 96,49 0,00 0,00 

 
Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts type e (code ‘E’ 
in het Tarief) vanaf 1 maart 2020 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-339 3786548 AMGEVITA 40MG OPL INJ 50MG/ML X 2 SPT  
VRGEV 

 583,20 583,20 12,10 8,00 

B-339 3786688 AMGEVITA 40MG OPL INJ 50MG/ML X 6 SPT 
VRGEV  

 1730,84 1730,84 12,10 8,00 

B-339 3786324 AMGEVITA 40MG OPL INJ 50MG/ML X 2 PEN 
VRGEV      

 583,20 583,20 12,10 8,00 

B-339 3786308 AMGEVITA 40MG OPL INJ 50MG/ML X 6 PEN 
VRGEV   

 1730,84 1730,84 12,10 8,00 

B-255 3786548 AMGEVITA 40MG OPL INJ 50MG/ML X 2 SPT 
VRGEV   

 583,20 583,20 12,10 8,00 

B-255 3786688 AMGEVITA 40MG OPL INJ 50MG/ML X 6 SPT 
VRGEV 

 1730,84 1730,84 12,10 8,00 

B-255 3786324 AMGEVITA 40MG OPL INJ 50MG/ML X 2 PEN 
VRGEV      

 583,20 583,20 12,10 8,00 

B-255 3786308 AMGEVITA 40MG OPL INJ 50MG/ML X 6 PEN 
VRGEV   

 1730,84 1730,84 12,10 8,00 

B-255 3018215 ORENCIA 1 ML OPL INJ 125 MG   X 4 VRG SPT         1061,11 1061,11 12,10 8,00 

B-255 3611613 XELJANZ  5MG FILMOMH TABL 182 X  5MG 
BLISTER       

 2596,14 2596,14 15,00 9,90 

B-121 2316438 COLISTINEB 2.000.000 I.U. FL PULV PR INHAL 
10      

 101,38 101,38 12,10 8,00 

 
Volgende contraceptiva voor jongeren zijn terugbetaalbaar vanaf 1 maart 2020 :  

CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

2612406 DESORELLE 20 COMP 3 X 21  9,86 9,86 0,00 0,00 

2612414 DESORELLE 20 COMP 6 X 21  15,17 15,17 0,00 0,00 

2612349 DESORELLE 20 COMP 13 X 21  26,83 26,83 0,00 0,00 
2612315 DESORELLE 30 COMP 3 X 21  9,86 9,86 0,00 0,00 

2612281 DESORELLE 30 COMP 6 X 21  14,20 14,20 0,00 0,00 

2612265 DESORELLE 30 COMP 13 X 21  24,99 24,99 0,00 0,00 
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NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 MAART 2020 

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

Crit CNK                                     Benaming 

B-88 1597871 ACTONEL TABL 28 X 30 MG                            

B-230 3483096 ALENSTEO BLISTER 16 X (1 TABL 70MG+6X1000MG/800UI) 

B-185 2566958 BR- LIPOPLUS FL  500 ML                            

B-184 2559284 BR- VR  AMINOPLASMAL 16 500 ML                     

B-3 0827402 CEDOCARD COMP  100 X 10 MG                         

C-37 3811346 CEFUROXIME KRKA 500MG COMP PELL  20                

B-224 1175843 COZAAR COMP 28X 50MG                               

B-157 1223338 CUTIVATE CREME TUBE  30G                           

B-157 1332956 CUTIVATE ZALF UNG  TUBE  30G                       

B-89 1632587 ESTREVA GEL 1 X 50 GR 0,1 %                        

B-89 2054823 ESTREVA GEL 3 X 50 GR 0,1 %                        

A-5 3072956 GABAPENTINE MYLANPHARMA 600MG COMP 200X600MG  

B-76 2666311 MIRAPEXIN 1,05 MG COMP LIBERATION PROLONGEE  30    

B-76 2666295 MIRAPEXIN 2,1 MG COMP LIBERATION PROLONGEE  30     

A-61 2753242 REPAGLINIDE SANDOZ 0,5 MG TABL 120 ALU BLISTER     

A-61 2953115 REPAGLINIDE SANDOZ 0,5 MG TABL 270                 

A-61 2953131 REPAGLINIDE SANDOZ 1,0 MG TABL 270                 

A-61 2753283 REPAGLINIDE SANDOZ 2,0 MG TABL 120 ALU BLISTER     

A-61 2745768 REPAGLINIDE SANDOZ 4,0 MG TABL 120                 

CS-7 3491230 RUPATADINE URIACH 10MG COMP  30 X 10MG             

A-1 2631141 TICLID 250 MG PI PHARMA TABL 60 X 250 MG PIP       

A-1 2631141 TICLID 250 MG PI PHARMA TABL 60 X 250 MG PIP       

C-25 2631141 TICLID 250 MG PI PHARMA TABL 60 X 250 MG PIP       

B-217 2631141 TICLID 250 MG PI PHARMA TABL 60 X 250 MG PIP       

B-168 3798717 XALOF 50MCG/ML COLLYRE SOLUTION UD  30 X 0,2ML     

 

PRIJSDALINGEN  

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

 

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. 

 

 

 

 

 

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
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MEDISCHE VOEDING 

Volgende dieetvoeding voor medisch gebruik is terugbetaalbaar mits attest vanaf 1 maart 2020 :  

In hoofdstuk 1 § 10000: 

 

In hoofdstuk 1 § 30000: 
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ZORGTRAJECT DIABETES  

In het kader van het “Zorgtraject diabetes” werden volgende middelen toegevoegd aan de lijst van 
vergoedbare materialen vanaf 1 maart 2020: 

 

In het kader van het “Zorgtraject diabetes” werden volgende middelen geschrapt van de lijst van 
vergoedbare materialen vanaf 1 maart 2020:  

 

 

ZOEKERTJES - AANBIEDINGEN 

Werkzoekende apotheker 

- Ervaren apotheker - 10 j eigen apotheek gehad - zoekt vervangingen te doen in Vlaams Brabant 
- noordelijke rand en Oost Vlaanderen tot Gent. 
Ervaring met cosmetica, bandagisterie, fytotherapie en vooral heel sterk in advies! 
Indien interesse contacteer me via info@movemeon.be of op 0473 777 192 na 20u 

 
Apotheker gezocht 

- Apotheker(es) gezocht @Keerbergen 
Heb je de klassieke apotheker eigenschappen? Enthousiast, klantvriendelijk, ordelijk, 
gemotiveerd,... 
Check! Maar wij hebben graag dat tikkeltje meer... Ben je een sterke teamplayer? Hou je van 
uitdagingen? Denk je graag innoverend? Heb je een bepaalde passie? Voor gezonde voeding of 

cosmetica? Of ben je net helemaal in to magistrale bereidingen of social media? We     it! 
Bij ons krijg je de ruimte om je te specialiseren in wat jou écht boeit. 
Sta je bovendien achter een holistische aanpak van de gezondheid? Dubbele check! Dan 
hebben we een match! 
Keerbergen ligt midden in het groen en niet ver van Leuven (17km), Mechelen (12km), 
Aarschot (18km), Zemst (15km),... maar voor die ene leuke werkplek rij je toch graag die extra 
km ;-) 
Contact: 0473/34.24.13 – apotheeksalvia@telenet.be - www.apotheeksalvia.be - 
https://www.facebook.com/apotheeksalvia/ - instagram.com/apotheeksalvia.keerbergen/ 

mailto:info@movemeon.be
mailto:apotheeksalvia@telenet.be
http://www.apotheeksalvia.be/
https://www.facebook.com/apotheeksalvia/
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- Adjunct-Apotheker(es) gezocht | De Zorgapotheek | Aarschot 
We zijn op zoek naar één of meerdere adjunct-apothekers. Dagen en uren zijn bespreekbaar. 
Gerichte zorg en medicatiebewaking, informeren, begeleiden en ondersteunen van patiënten bij 
het beter gebruiken van geneesmiddelen, het opstellen van medicatieschema’s, goed overleg 
met de arts of specialist, … Lijkt de gevarieerde job van adjunct-apotheker iets voor jou? 
De Zorgapotheek, een bruisende apotheek in de Aarschotse rand waar zorg en persoonlijke 
aandacht voor de patiënt centraal staan, is in volle expansie. We zijn dan ook op zoek naar één 
of meerdere adjunct-apothekers. Dagen en uren zijn bespreekbaar. Je kunt meteen aan de slag, 
maar op de juiste kandidaat willen we zeker even wachten! 
Wij bieden: 
• een vast contract met verloning boven barema 
• tal van extralegale voordelen 
• je werkt voor het overgrote deel samen met één van de andere collega’s, maar ook zelfstandig 
Onze apotheek is vlot bereikbaar met de wagen (gratis parking), het openbaar vervoer én de 
fiets (vlak naast de fietssnelweg F106 Aarschot-Herentals). Bovendien staat er een ruime 
nieuwbouwapotheek in de planning voor 2022. 
Openingsuren: ma t.e.m. vr van 8u45 tot 12u30 en van 13u30 tot 19u15, za van 8u45 tot 12u45. 
Heb je zin om ook een proactieve rol te spelen in het gezondheids- en verzorgingsverhaal van 
onze patiënten? Neem dan zeker contact op! 
0473/99.10.30 - jurgen@zorgapotheek.be 

- Goed is een nieuwe vennootschap die sinds 1 juli 2019 is opgericht vanuit de Vlaamse CM-
ziekenfondsen. Goed is een samenbundeling van organisaties actief in de sectoren 
hulpmiddelen (thuiszorgwinkels), farma (apotheken) en audiologie (Aurilis hoorcentra). Met 
een team van ongeveer 1300 medewerkers, verspreid over 3 geografische regio’s, bouwen we 
verder aan een geïntegreerd aanbod in onze contactpunten waar iedereen welkom is. Heb jij 
de goesting om aan de slag te gaan in een boeiende job in een warme werkomgeving waarbij 
een persoonlijke aanpak het verschil maakt? Wie weet heten we jou dan binnenkort welkom in 
onze organisatie waar openheid, dienstbaarheid en verbondenheid centraal staan. Solliciteer 
via jobs@goed.be : 
› Goed Apotheken Leuven zoekt apotheker-vervanger met hart voor mensen. Als Apotheker-

vervanger vorm je een volwaardig lid van de Goed apotheken in regio Leuven. Het betreft 
een voltijds contract van onbepaalde duur. Je krijgt de kans om ontzettend veel ervaring op 
te doen op korte tijd door de afwisseling van werkomgevingen.  
We werken zo graag mee aan je ontwikkeling als apotheker-vervanger. Je krijgt een 
evenwichtig loonpakket inclusief verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 
eindejaarspremie, groepsverzekering,… Ben je in het bezit van een Master diploma 
Farmaceutisch wetenschappen, een RIZIV-nummer en je bent ingeschreven in de Orde der 
Apothekers.  

› We zoeken voor onze Goed apotheek in Sint-Jans-Molenbeek in een aangename buurt (Jef 
Mennekens plaats) tijdelijk versterking (t.e.m. sept 2020). Je werkt er 80% en de resterende 
20% bied je ondersteuning in andere Goed apotheken in het Brusselse. Je neemt een 
leidinggevende rol op als apotheker en staat in het voor een vlot reilen en zeilen. Je krijgt een 
evenwichtig loonpakket inclusief verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 
eindejaarspremie, groepsverzekering,… 

› Apothekersassistent met hart voor mensen voor Goed Apotheek Beringen. Als 
Farmaceutisch Technisch Assistent vorm je een volwaardig lid van de apotheek in Beringen. 
Het betreft een deeltijds contract (80%) van onbepaalde duur. 
Heb je het erkenningsnummer en wil je werken voor een zorggerichte organisatie? Bezorg 
ons dan je CV.  

mailto:jurgen@zorgapotheek.be
mailto:jobs@goed.be
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We bieden een gevarieerde en leerrijke functie binnen een aangenaam team. Er worden 
opleidingen voorzien om je kennis op peil te houden. 
Daarnaast bieden we een stimulerende verloning met diverse sociale voordelen zoals 
maaltijdcheques, eindejaarspremie, groepsverzekering e.d.  

› Goed Apotheken in Brussel zoekt Apothekersassistent-vervanger met hart voor mensen. Als 
Farmaceutisch Technisch Assistent Vervanger vorm je een volwaardig lid van de apotheken 
in de Stevinstraat, Montoyer en Mennekensplaats. Het betreft een voltijds contract met 
4/5e optie van onbepaalde duur. Je krijgt de kans om op korte tijd ontzettend veel ervaring 
en kennis op te doen in een variatie van werkomgevingen. 
Heb je het erkenningsnummer en wil je werken voor een zorggerichte organisatie? Bezorg 
ons dan je CV. We bieden een gevarieerde en leerrijke functie binnen een aangenaam team. 
Er worden opleidingen voorzien om je kennis op peil te houden. 
Daarnaast bieden we een stimulerende verloning met diverse sociale voordelen zoals 
maaltijdcheques, eindejaarspremie, groepsverzekering e.d.  

› Onze Goed Apotheek in Vorst zoekt tijdelijk een fijne collega in de rol van apotheek assistent 
voor de periode april tem september 2020. We bieden een gevarieerde en leerrijke functie 
binnen een aangenaam team. Er worden opleidingen voorzien om je kennis op peil te 
houden. Daarnaast bieden we een stimulerende verloning met diverse sociale voordelen 
zoals maaltijdcheques, eindejaarspremie, groepsverzekering e.d.  

› Onze Goed Apotheken in Mechelen (Brusselsesteenweg & Ijzerenleen) zoekt tijdelijk een 
fijne collega in de rol van apotheek assistent voor de periode februari tem augustus 2020. 
We bieden een gevarieerde en leerrijke functie binnen een aangenaam team. Er worden 
opleidingen voorzien om je kennis op peil te houden. Daarnaast bieden we een stimulerende 
verloning met diverse sociale voordelen zoals maaltijdcheques, eindejaarspremie, 
groepsverzekering e.d.  

 
Overname Vlaams-Brabant en Brussel 

- Apotheek over te nemen tussen Aalst en Brussel. Zakencijfer > 2.000.000 euro; 
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.  
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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 
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). 

 
Varia 

- Rowa robot te koop - 24/24u buitenautomaat te koop  
Rowa robot te koop. 10m lang en kan tot 15000 stuks producten bevatten. Er is een 
automatisch inlaadsysteem. Robot is 9 jaar oud en in perfecte staat. Verkoop wegens 
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overlating apotheek. Prijs te bespreken. Indien interesse geef een seintje op 0473 777 192 of 
via info@movemeon.be 
Bovendien is er een 24u/24u buitenautomaat Magex - 4 jaar oud - met 5 laden over te nemen 
in leasing of aankoop tegen een prijs van 14k€ . Indien interesse contacteer me op 0473 777 
192 of info@movemeon.be 
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