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VERLENGING GELDIGHEID ATTESTEN: WIJZIGING T.O.V. 
VORIGE BERICHTGEVING 

(Bron APB) 

Verlenging geldigheid attesten 

De geldigheidsduur van attesten die na 13 februari en voor 1 juni vervallen, wordt automatisch 
met drie maanden verlengd. 

Bv.:  attest geldig tot 15 februari: automatische verlenging tot 14 mei 

attest geldig tot 15 mei: automatische verlenging tot 14 augustus. 

Momenteel zijn deze verlengingen nog niet (of zeker nog niet voor alle ziekenfondsen) in 
MyCareNet opgenomen. Er wordt verwacht dat dit in orde zou zijn op 6 april 2020.   

Voor de attesten type ‘e’ wordt de hoeveelheid actief bestanddeel dat tijdens de toegelaten 
periode terugbetaalbaar is, verhoogd in functie van de verlengingsduur van het attest. 
 
In de praktijk  

Raadpleeg steeds MyCareNet (MCN) !! 

Indien MCN geen geldig attest geeft op datum aflevering: 

1. Probeer de arts de ‘gewone’ verlenging te laten aanvragen, met terugwerkende kracht naar 
datum van aflevering geneesmiddel.  
(Artsen kunnen aanvragen tot verlenging van attesten indienen vanop afstand (dus zonder 
fysieke raadpleging door een patiënt). Het RIZIV vraagt aan de artsen om de aanvragen zo veel 
mogelijk op die manier in te dienen om te voorkomen dat behandelingen of terugbetalingen 
onderbroken worden voor patiënten omdat hun raadpleging geannuleerd of uitgesteld is.) 

2. Indien het niet mogelijk is om de arts de verlenging te laten aanvragen: als u zeker weet dat u 
voor dit attest via MCN een vervaldatum tussen 13/02 en 01/06 heeft doorgekregen en het 
geen intrekking van attest betreft wegens wijziging van therapie, dan kan u de derdebetaler 
toepassen. We raden u aan om op een later tijdstip een nieuwe MCN-opvraging te doen.  

 
Zuurstoftherapie 

Voor zowel gasvormige zuurstof als zuurstofconcentratoren: 

- de attesten die tussen 13/02 en 01/06 vervallen worden automatisch met 3 maanden verlengd 
- het attest voor de indicatie “acute hypoxemie” laat de aflevering van 6 x 1 maand 

behandelding toe i.p.v. 3 x 1 maand behandeling in een periode van 1 jaar 
 
De ziekenfondsen doen nog steeds controles op de afleveringen van hoofdstuk IV-specialiteiten. 

We volgen op dat MyCareNet tijdig wordt aangevuld met deze nieuwe info, want we beseffen dat 
deze wijzigingen, zonder correcte info via MCN, het werk in de apotheken nog meer bemoeilijken. 

We houden jullie op de hoogte. 


