
Aanpak bevoorradingsproblemen immunoglobulinen: vanaf 1 juni 2022 enkel nog vergoedbaar in 

de ziekenhuisapotheek 

Vanaf 1 juni 2022 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden van alle polyvalente immunoglobulinen voor 

intraveneuze en subcutane toediening om bij bevoorradingsproblemen snel te kunnen reageren en 

continuïteit van de behandeling te garanderen. 

Er zijn al langer bevoorradingsproblemen met immunoglobulinen. Het FAGG en het RIZIV hebben in 

overleg beslist het voorschrijven te beperken tot de arts-specialist en de vergoedbaarheid te 

beperken tot de ziekenhuisapotheek. Dit laat een betere en eerlijkere verdeling van de beperkte 

beschikbare voorraad toe. 

Omwille van deze maatregelen werden de terugbetalingsvoorwaarden van de polyvalente 

intraveneuze (IVIG’s) en subcutane (SCIG’s) immunoglobulinen opnieuw geëvalueerd en 

geharmoniseerd. 

De aanpassingen voorzien in een uniforme basis van vergoedbaarheid voor IVIG’s en SCIG’s en 

zorgen ervoor dat een toekomstige verhoging van de prijs voor de SCIG’s en IVIG’s geen 

rechtstreekse impact zal hebben op het budget van de ziekteverzekering of op de zorgkwaliteit van 

de patiënt. 

De wijzigingen zijn van toepassing op de specialiteiten op basis van polyvalente IVIG’s en SCIG’s: 

• Nanogam, 

• Privigen, 

• Iqymune, 

• Octagam, 

• Hizentra, 

• Gammanorm. 

 

Vanaf 1 juni 2022 vergoedt de ziekteverzekering alle polyvalente immunoglobulinen (inclusief SCIG’s) 

enkel bij aflevering door een ziekenhuisapotheek. Om de overgang naar aflevering door de 

ziekenhuisapotheek in de huidige situatie van een beperkte beschikbaarheid van immunoglobulinen 

zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben het FAGG en het RIZIV specifieke aanbevelingen opgesteld 

voor artsen, (ziekenhuis)apothekers, groothandelaar-verdelers en patiënten. 

Wat zijn de gevolgen voor u als apotheker?  

De specialiteiten Hizentra en Gammanorm zullen vanaf 1 juni 2022 enkel kunnen worden vergoed 

binnen de ziekenhuisapotheek. De vergoedbaarheid van Hizentra en Gammanorm wordt vanaf 1 

juni geschrapt bij aflevering in een voor het publiek opengestelde apotheek. Om de overgang naar 

aflevering door de ziekenhuisapotheek in de actuele situatie van een beperkte beschikbaarheid zo 

vlot mogelijk te laten verlopen, vragen het FAGG en het RIZIV aan de voor het publiek opengestelde 

apothekers om hun patiënten die gebruikmaken van SCIG’s en recht hebben op vergoeding, zo snel 

mogelijk op de hoogte te brengen van de wijziging van vergoedbaarheid en aflevering van hun 

geneesmiddel in de ziekenhuisapotheek. Elke patiënt die SCIG’s nodig heeft, kan kiezen in welk 

ziekenhuis hij/zij/die vanaf nu de nodige hoeveelheid SCIG’s voor de verdere behandeling wil gaan 

halen. Dit zal bij voorkeur gebeuren op hetzelfde moment als geplande consultaties of medische 

onderzoeken, maar in de actuele situatie van beperkte beschikbaarheid wordt met aandrang 

gevraagd om de afgeleverde hoeveelheid tot een behandelingsperiode van maximaal één maand te 

beperken. Hierbij wordt aangeraden dat de patiënten tijdig contact opnemen met de gekozen 

ziekenhuisapotheek zodat op het afgesproken moment de nodige medicatie beschikbaar zal zijn. Het 

https://www.fagg-afmps.be/nl/news/beperkte_beschikbaarheid_van_subcutane_immunoglobulines
https://www.fagg.be/sites/default/files/Immunoglobulinen_aanbevelingen_DEF.pdf


FAGG raadt voor het publiek opengestelde apothekers ook aan om voor hun voorraadbeheer 

rekening te houden met de exclusieve vergoedbaarheid van SCIG’s in ziekenhuismilieu vanaf 1 juni 

2022. 

(bron: RIZIV) 

https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/aanpak-bevoorradingsproblemen-immunoglobulinen.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=NL20220401

