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BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN 
AUGUSTUS 2022 

 

 

OPHALING VOORSCHRIFTEN 

Tijdens de vakantieperiode is het mogelijk dat de ophaling van de voorschriften niet op de 
gebruikelijke dag kan gebeuren als de apotheek op dat moment gesloten is.   

Is één van de meegedeelde ophaaldata voor jou niet mogelijk? Dan kan je dat melden aan de hand 
van het online formulier.  Vergeet niet uw tariferingsbestand tijdig (2de werkdag) door te sturen. 

 

COVID-GENEESMIDDELEN LAGEVRIO EN PAXLOVID: 
AFLEVERING EN TERUGBETALING 

De vergoeding voor de aflevering van Lagevrio in woonzorgcentra (CNK 4492831) en Paxlovid (CNK 
4520235) aan ambulante patiënten is van toepassing met terugwerkende kracht voor 
afleveringen vanaf 18 februari 2022. 

Deze producten bestel je via het voorziene bestelformulier (zie SOP) bij Medista, de distributeur 
die de strategische voorraad voor de Staat beheert. 

Lagevrio® (molnupiravir) is een oraal antiviraal geneesmiddel voor de behandeling van COVID-19 
bij residenten in woonzorgcentra. Sinds 18 februari 2022 mag het geneesmiddel afgeleverd 
worden door de officina-apotheker volgens de voorwaarden zoals beschreven in de Standard 
Operating Procedures. Deze SOP vind je hier. 

Paxlovid® (nirmatrelvir/ritonavir) is een oraal antiviraal geneesmiddel dat enkel door een 
gespecialiseerde arts mag voorgeschreven worden aan ernstig immuungecompromitteerde 
patiënten met een zeer hoog risico op het ontwikkelen van een ernstige vorm van COVID-19. De 
officina-apotheker mag dat geneesmiddel afleveren aan patiënten in een ambulante setting. De 
specifieke voorwaarden vind je in de SOP.  

De vergoeding voor de aflevering van deze geneesmiddelen kan je vanaf nu tariferen voor alle 
afleveringen die je deed sinds 18 februari 2022: 

- Honorarium Lagevrio®: € 390 per uitbraak in een RVT 
- Honorarium Paxlovid®: € 14,03 per patiënt 

Praktisch: 

1. Tarifering van PAXLOVID in de officina 

Wanneer je een (elektronisch of papieren) voorschrift krijgt/kreeg van een specialist op naam van 
een patiënt die niet aan een rusthuis gelinkt is voor het geneesmiddel Paxlovid, dan registreer je in 
je apotheeksoftware op het voorschrift van de patiënt: 

- CNK 4520235 Paxlovid : publiekprijs en remgeld zijn € 0  

- CNK 5521836 honorarium : waarde € 14,03 met remgeld € 0  

- afleverdatum ≥ 18/2/22 

https://baf.be/sites/default/files/2019-10/Ophaling%20voorschriften_afwijkende%20procedure.pdf
https://www.kce.fgov.be/nl/task-force-covid-therapeutics/lagevrio-toegangsmogelijkheden
https://www.kce.fgov.be/nl/paxlovid-toegangsmogelijkheden
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Je registreert de aflevering in het GFD. Het voorschriftnummer komt in het tariferingbestand en 
het honorarium wordt uitbetaald met de tegoeden van die maand.  

Geef de betrokken voorschriften/BEV of een lijstje met de volgnummers apart mee wanneer je 
twijfelt of het honorarium  correct is opgenomen op je tariferingsbestand ! Zo kunnen we nagaan 
of alle afleveringen getarifeerd werden en zo nodig deze manueel toevoegen.  

2. Tarifering van LAGEVRIO in de officina 

Je krijgt/kreeg een voorschrift voor Lagevrio per betrokken patiënt van het RVT. 

Registreer de aflevering van Lagevrio op alle voorschriften in je apotheeksoftware en het GFD met 
de gegevens van de patiënt en het rusthuis:  

- CNK 4492831 Molnupiravir : publiekprijs en remgeld zijn € 0 

Het forfaitair honorarium van € 390 per uitbraak heeft CNK 5521802. We vragen om ons te 
contacteren als je deze aflevering wenst te tariferen.  

 

GARDASIL VANAF 1 AUGUSTUS 2022 OOK TERUGBETAALD 
VOOR JONGENS 

Vanaf 1/8/22 wordt Gardasil 9 (CNK 3402799) terugbetaald zowel voor meisjes als jongens indien 
die op het ogenblik van de eerste toediening minstens 12 jaar zijn maar nog geen 19 jaar.  

Het maximaal aantal vergoedbare verpakkingen is beperkt tot 2 per rechthebbende van 12 tot en 
met 14 jaar en is beperkt tot 3 per rechthebbende van 15 tot en met 18 jaar. 

De voorschrijvende arts vermeldt op het voorschrift «eerste toediening» of «tweede toediening» 
of «derde toediening». Voor de tweede en derde toediening vermeldt de arts eveneens de datum 
van de eerste en, in voorkomend geval, tweede toediening. 

Vaccinatie tegen HPV was ook al opgenomen in het basisvaccinatieschema voor jongens en 
meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs.  

 

ARCHIVERING ELEKTRONISCHE VOORSCHRIFTEN: RAOTD 
FACTURATIE 

Je gaf mandaat aan de tariferingsdienst om de elektronische voorschriften op een beveiligde 
manier te archiveren, zodat de terugbetaalde elektronische voorschriften beschikbaar zijn voor de 
tarifering en facturatie en zodat deze opgevraagd kunnen worden gedurende de wettelijke 
bewaartermijn van 10 jaar.   

De recurrente kostprijs voor het onderhoud ervan en voor de continue dienstverlening op vlak 
van archivering voor 2022 bedraagt 70 Euro (excl. BTW) per apotheek en wordt verrekend met de 
mutualiteitstegoeden van juli 2022.  

 

 

 

 

 

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/vaccinaties/basisvaccinatieschema
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VERGOEDING VOOR VACCINATIE TEGEN COVID-19 
GOEDGEKEURD 

De federale ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de RIZIV-
vergoeding van de bereiding, aflevering en toediening van COVID-19 vaccins voor 
eerstelijnszorgverleners vastlegt.  
Het ontwerp is nu voor akkoord naar het Verzekeringscomité van het RIZIV.  

Apothekers die nu al vaccineren, kunnen voorlopig blijven tariferen volgens de regionale 
instructies tot nieuwe informatie volgt. 

Sinds midden maart heeft de federale overheid het al mogelijk gemaakt dat apothekers vaccins 
tegen COVID-19 mogen toedienen in de apotheek. De praktische zaken, in het bijzonder de 
verdeling van die vaccins tot in de apotheek en de vergoeding van de vaccinerende apotheker, 
waren tot nu toe nog niet geregeld.  

Het ontwerp-KB dat woensdag 20/7 door de ministerraad werd goedgekeurd, geeft eindelijk het 
nodige groen licht aan het RIZIV om de bereiding, aflevering en toediening van de covidvaccins in 
de officina te vergoeden.  

Het gaat om volgende honoraria: 

• Voor de toediening van een COVID-vaccin door een apotheker, een arts of een 
verpleegkundige: 15,5 euro 

• Voor de bereiding van covidvaccins (spuitjes)* in een voor het publiek opengestelde 
apotheek en in voorkomend geval voor de aflevering van bereide covidvaccins (spuitjes)* 
aan artsen of verpleegkundigen: 3,22 euro 

*De apotheker wordt vergoed voor de bereiding en aflevering van vaccins in één spuitje, niet voor 
de aflevering van flesjes vaccins aan artsen. De kwaliteit van het vaccin wordt gegarandeerd door 
de apotheker die het vaccin klaarmaakt. 

Wanneer het KB gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad en in werking treedt, staat nog niet 
vast. Het KB doorloopt immers de verdere procedure binnen het RIZIV.  

Voorlopig kunnen apothekers die reeds vaccineren, blijven tariferen volgens de regionale 
instructies. Wanneer de overgangsdatum voor de tarifering gekend is en de nieuwe federale 
tariferingsmodaliteiten vastgelegd zijn, zullen we je daar zo snel mogelijk over informeren. 

 

SUBSTITUTIE ZONDER VOORAFGAAND AKKOORD BIJ 
ONBESCHIKBAARHEID 

Bron: APB 

Op 8 juli is een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd dat de regels vastlegt die je moet respecteren 
wanneer je bij onbeschikbaarheid van een voorgeschreven geneesmiddel een alternatief 
geneesmiddel aflevert, met als doel de continuïteit van de zorg te garanderen. 

Dat besluit creëert dus het nieuwe wettelijke kader voor een courante praktijk in de officina - 
substitutie zonder voorafgaand akkoord van de voorschrijver – waarmee de continuïteit van de 
zorg wordt gegarandeerd bij onbeschikbaarheid van een geneesmiddel. 

We hernemen hier de reeds gekende basisvoorwaarden: 

- substitutie zonder voorafgaand akkoord is verboden voor een aantal geneesmiddelen 
(zoals geneesmiddelen in de categorie NO SWITCH en NO VOS)** 
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- houdt rekening met de voorgeschreven toedieningsvorm (en eventuele allergie aan een 
hulpstof vermeld op het voorschrift) en de voorgeschreven dosis 

- de verpakkingsgrootte sluit zo dicht mogelijk aan bij de verpakkingsgrootte van het 
voorgeschreven geneesmiddel, rekening houdend met de nood van de patiënt 

Wanneer er verschillende alternatieven bestaan geef je prioriteit aan een vergoedbaar 
geneesmiddel en het goedkoopste of een ander geneesmiddel waarvan de publieksprijs (per 
gebruikseenheid) niet meer dan 5% hoger ligt dan de prijs van het goedkoopste geneesmiddel. 
Anders gezegd: je beschikt over een marge van 5% om het goedkoopste geneesmiddel te kiezen, 
zodat de continuïteit van de zorg gegarandeerd kan worden met geneesmiddelen die je in 
voorraad hebt.  

Je brengt de voorschrijver op de hoogte van de substitutie en vermeldt de onbeschikbaarheid op 
het (e-)voorschrift. 
 
**Geneesmiddelen waarvoor de substitutie verboden is zonder voorafgaand akkoord van de 
voorschrijver 
1° biologische geneesmiddelen m.i.v. biosimilairen, m.u.v. vaccins enkel vergund voor de profylaxe van 
influenza; 
2° geneesmiddelen die glatirameer bevatten; 
3° geneesmiddelen met meer dan drie actieve bestanddelen; 
4° anticonceptiva voor orale toediening; 
5° oncologische geneesmiddelen; 
6° anti-epileptica; 
7° geneesmiddelen voor transdermaal gebruik of transdermale toediening; 
8° geneesmiddelen voor lokaal gebruik; 
9° geneesmiddelen voor inhalatie voor pulmonaal gebruik; 
10° geneesmiddelen die mesalazine bevatten; 
11° de geneesmiddelen die de volgende actieve bestanddelen (met nauwe therapeutische marge en/of 
zeer toxische actieve bestanddelen) bevatten: acenocoumarol; aminoglycosiden; amiodaron; azathioprine; 
carbamazepine; ciclosporine; clozapine; colchicine; digoxine; disopyramide; everolimus; fenobarbital; 
fenprocoumon; fenytoïne; flecaïnide; levothyroxine; lidocaïne; lithium; metildigoxine; mycofenolaat; 
oxcarbazepine; primidon; propafenon; sirolimus; tacrolimus; theofylline; valproïnezuur; warfarine. 

 

HERHALING: PRIJSDALING ZELFTESTEN VANAF 1 AUGUSTUS 
2022 

De terugbetaling van zelftesten wordt verlengd voor onbepaalde duur.    
De totaalprijs van terugbetaalde zelftesten wordt met 3 euro verlaagd vanaf 1 augustus 2022: van 
€ 8 naar € 5.  
Het remgeld voor zelftesten: 
- voor RIZIV-verzekerden: de terugbetaling geldt enkel voor personen met voorkeurtarief. Het 

remgeld blijft 1 euro per zelftest.  
- voor verzekerden bij Railcare:  

• er is ook terugbetaling voor personen die niet van het voorkeurtarief kunnen genieten: zij 
betalen 2 euro per zelftest. 

• personen met verhoogde tegemoetkoming betalen 1 euro per zelftest. 
Beperking van het aantal vergoedbare zelftesten  
Er worden max. 4 zelftesten per persoon voor een periode van 14 dagen terugbetaald. Hou 
rekening met eventuele afleveringen in een andere apotheek. Raadpleeg dus steeds het GFD. 
Elke apotheker is vrij om de prijs bepalen van de niet-terugbetaalde zelftests. 
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NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 AUGUSTUS 2022 

De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar (hoofdstuk I) vanaf 1 augustus 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

B-11 4515995 AMIODARONE AB 200 mg 20  tabl. G 7,46 7,46 0,90 0,54 

B-11 4515987 AMIODARONE AB 200 mg 60  tabl. G 10,02 10,02 1,79 1,07 

B-11 4515979 AMIODARONE AB 200 mg 90  tabl. G 12,65 12,65 2,69 1,61 

B-11 4515961 AMIODARONE AB 200 mg 100 tabl. G 13,50 13,50 2,98 1,79 

B-168 4581302 ARTEOPTIC LA 2% (Orifarm) 3 X 3 mL    19,67 19,67 5,08 3,05 

B-41 4581112 ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm) 100 tabl. G 22,84 22,84 6,20 3,72 

A-27 1428143(*) DECAPEPTYL SR 11,25MG FL LYO IM SOL                  250,80 250,80 0,00 0,00 

A-27 2713063(*) DECAPEPTYL SR 22,50 MG FL LYO IM SOL                 452,59 452,59 0,00 0,00 

A-27 676882(*) DECAPEPTYL SR  3,75MG FL LYO IM SOL                  92,56 92,56 0,00 0,00 

B-73 4581120 MIRTAZAPINE EG 15 mg (Orifarm) 100  tabl. G 28,60 28,60 7,65 4,55 

B-73 4581138 MIRTAZAPINE EG 30 mg (Orifarm) 100  tabl. G 43,12 43,12 11,07 6,58 

B-72 4550141 OLANZAPINE AB 10 mg 28  tabl. G 25,84 25,84 7,00 4,16 

B-72 4550158 OLANZAPINE AB 10 mg 98  tabl. G 43,57 43,57 11,17 6,64 

B-72 4550125 OLANZAPINE AB 5 mg 28  tabl. G 18,44 18,44 4,67 2,80 

B-72 4550133 OLANZAPINE AB 5 mg 98  tabl. G 36,24 36,24 9,45 5,62 

B-224 4497392 OLMESARTAN AB 10 mg 28  tabl. G 11,93 11,93 2,44 1,46 

B-224 4497400 OLMESARTAN AB 10 mg 98  tabl. G 29,10 29,10 7,76 4,62 

B-224 4497418 OLMESARTAN AB 20 mg 28  tabl. G 13,18 13,18 2,87 1,72 

B-224 4497426 OLMESARTAN AB 20 mg 98  tabl. G 27,81 27,81 7,46 4,44 

B-224 4497434 OLMESARTAN AB 40 mg 28  tabl. G 13,18 13,18 2,87 1,72 

B-224 4497442 OLMESARTAN AB 40 mg 98  tabl. G 29,10 29,10 7,76 4,62 

A-94 2581882(*) SALVACYL 11,25MG PDR+SOLV VOOR SUSP INJ. FL 2ML      217,60 217,60 0,00 0,00 

(*) Geschrapt van hoofdstuk IV: Decapeptyl en Salvacyl worden vergoedbaar zonder attest 

 
De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in hfst II (a posteriori controle) vanaf 1 augustus 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

B-48 4581203 OMEPRAZOLE EG 20 mg (Orifarm) 100 capsules G 23,57 23,57 6,46 3,85 

 

De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in hoofdstuk IV, mits machtiging van de adviserende 
arts met beperkte geldigheid – type b (code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 augustus 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

A-43 4441077 ACCOFIL 12 MU/0,2 ml 1 voorgevulde spuit oplossing voor 
infusie en injectie, 600 µg/mL 

  27,60 27,60 0,00 0,00 

A-43 4441085 ACCOFIL 70 MU/0,73 ml 1 voorgevulde oplossing voor 
infusie en injectie, 960 µg/mL 

  106,28 106,28 0,00 0,00 

A-50 4490975 ADYNOVI 2000 IU/ 5 mL (Orifarm) 1 injectieflacon 2000 IU    1625,87 1625,87 0,00 0,00 

A-20 4523353 ATAZANAVIR MYLAN 200 mg 30  capsules G 78,79 78,79 0,00 0,00 

B-168 4363602 FIXAPROST 50 µg/ml + 5 mg/ml 6 mL oogdruppels,  Gr 28,15 28,15 7,54 4,49 

A-5 4511622 LACOSAMIDE AB 100 mg 56 tabl. G 36,33 36,33 0,00 0,00 

A-5 4511630 LACOSAMIDE AB 150 mg 56 tabl. G 51,12 51,12 0,00 0,00 

A-5 4511648 LACOSAMIDE AB 200 mg 56 tabl. G 65,90 65,90 0,00 0,00 

A-5 4511614 LACOSAMIDE AB 50 mg 56 tabl. G 21,50 21,50 0,00 0,00 

A-110 4495123 SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg 196  
tabl. 

G 56,66 56,66 0,00 0,00 

A-110 4495115 SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg 196 
tabl. 

G 56,66 56,66 0,00 0,00 
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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 augustus 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

A-45 4581112 ATORVASTATINE TEVA 40 mg (Orifarm) 100 tabl. G 22,84 22,84 0,00 0,00 

 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in hoofdstuk IV mits machtiging van de adviserende arts 
met beperkte geldigheid - type e (code ‘E’ in het Tarief) vanaf 1 augustus 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

B-255 3558244 XELJANZ  5MG TABL 180    2573,38 2573,38 15,00 9,90 

 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in hoofdstuk IV mits vermelding van de arts “Zorgtraject 
diabetes” of “ZTD” vanaf 1 augustus 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

A-97 4495123 
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/1000 mg 
196 tabl. 

G 56,66 56,66 0,00 0,00 

A-97 4495115 
SITAGLIPTIN/METFORMIN SANDOZ 50 mg/850 mg 196  
tabl. 

G 56,66 56,66 0,00 0,00 

 

Volgende specialiteit is vergoedbaar in hoofdstuk IV mits vermelding van de arts “Voorschrift met 
toepasselijke derdebetalersregeling” en door hem tegengetekend - § 960202 & 960203  vanaf 1 
augustus 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

A-43 4441077 ACCOFIL 12 MU/0,2 ml 1 voorgevulde spuit oplossing voor 
infusie en injectie, 600 µg/mL 

  27,60 27,60 0,00 0,00 

A-43 4441085 ACCOFIL 70 MU/0,73 ml 1 voorgevulde oplossing voor infusie 
en injectie, 960 µg/mL 

  106,28 106,28 0,00 0,00 

 

De volgende contraceptiva worden toegevoegd aan de lijst van de terugbetaalde contraceptiva 
voor rechthebbende tot 25 jaar of met een verhoogde tegemoetkoming vanaf 1 augustus 2022: 

CNK Benaming PP Actief <25j/BVT 

4258687 CERAZETTE 75 µg (Abacus) 13 x 28 TABL. 76,56 76,56 37,56 

4412151 DESOPOP 75 µg (Impexeco) 13 x 28 TABL. 66,38 66,38 27,38 

4412144 DESOPOP 75 µg (Impexeco) 3 x 28 20,02 20,02 11,02 

 

NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 AUGUSTUS 2022 

De terugbetaling van volgende specialiteiten wordt geschrapt vanaf 1 augustus 2022:  

Crit CNK                                     Benaming 

B-20 2367464 AMLODIPINE APOTEX 10 MG TABL  30                   

B-20 2367449 AMLODIPINE APOTEX 10 MG TABL 100                   

B-20 2367324 AMLODIPINE APOTEX 5 MG TABL  28                    

B-73 19786 ANAFRANIL DRAG  150 X 10 MG                        

B-73 19455 ANAFRANIL DRAG  150 X 25 MG                        

B-41 2796027 ATORASAT 80 MG SANDOZ TABL 98              

B-41 2839165 ATORVASTATIN APOTEX 10 MG TABL 28 X 10 MG  

B-41 2839199 ATORVASTATIN APOTEX 20 MG TABL 28 X 20 MG  

B-60 491167 DICLOFENAC EG TABL   30 X 25 MG                    

B-60 2520989 DICLOFENAC EG TABL   30 X 50 MG                    

B-60 491183 DICLOFENAC EG TABL   50 X 50 MG                    
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Crit CNK                                     Benaming 

B-20 3094091 DILTIAZEM 300 MG SANDOZ CAPS VERLENGDE AFGIFTE 98  

B-73 3534526 DULOXETINE APOTEX 30MG CAPS  98     

B-73 3412038 DULOXETINE APOTEX 60MG CAPS  28     

B-73 3412046 DULOXETINE APOTEX 60MG CAPS  98     

B-8 3597523 FLECATEVA TABL 100 X 100MG                         

B-224 2599991 LOSARTAN MYLAN  50MG TABL 98 X  50MG BLISTER       

B-224 2599983 LOSARTAN MYLAN 100MG TABL 98 X 100MG BLISTER       

B-254 3117462 MEMANTINE 10 MG APOTEX TABL 56             

B-254 3209921 MEMANTINE 20 MG APOTEX TABL 84             

A-10 1576032 NORDITROPIN SIMPLEXX  5MG OPL INJ PATROON  3X1,5ML 

B-239 1576032 NORDITROPIN SIMPLEXX  5MG OPL INJ PATROON  3X1,5ML 

A-10 1576040 NORDITROPIN SIMPLEXX 10ML OPL INJ PATROON  3X1,5ML 

B-239 1576040 NORDITROPIN SIMPLEXX 10ML OPL INJ PATROON  3X1,5ML 

A-11 2824175 NOVOMIX 70 FLEXPEN OPL INJ VOORGEVULDE PEN 5       

A-97 2824175 NOVOMIX 70 FLEXPEN OPL INJ VOORGEVULDE PEN 5       

A-98 2824175 NOVOMIX 70 FLEXPEN OPL INJ VOORGEVULDE PEN 5       

A-11 2503829 NOVOMIX 70 PENFILL 100U/1ML 5 3ML                  

A-97 2503829 NOVOMIX 70 PENFILL 100U/1ML 5 3ML                  

A-98 2503829 NOVOMIX 70 PENFILL 100U/1ML 5 3ML                  

B-21 3245339 PERAMTEVA  5 MG/10 MG TABL 120                     

B-21 3245354 PERAMTEVA 10 MG/ 5 MG TABL 120                     

B-21 3245495 PERAMTEVA 10 MG/10 MG TABL 120                     

B-54 676296 PRIMPERAN 10MG TABL  30 X 10MG                     

B-73 3147394 SERTRALINE APOTEX  50MG TABL 100           

B-41 4285318 SIMVASTATINE EG 40MG PI PHARMA TABL 30 PIP 

A-5 2588960 TOPIRAMATE SANDOZ  50MG TABL  60 X  50MG   

B-277 2588960 TOPIRAMATE SANDOZ  50MG TABL  60 X  50MG   

A-97 4201992 VICTOZA 6MG/ML ORIFARM OPL INJ VOORGEVULDE PEN 2   

A-98 4201992 VICTOZA 6MG/ML ORIFARM OPL INJ VOORGEVULDE PEN 2   

A-92 4201992 VICTOZA 6MG/ML ORIFARM OPL INJ VOORGEVULDE PEN 2   

B-299 4202008 XEPLION 100MG VERL.AFG.ORIF.OPLINJ VOORG.SP 1+2NLD 

B-280 4202016 XOLAIR 150MG ORIFARM OPL INJ VOORGEV.SPUIT 1       

B-331 4202016 XOLAIR 150MG ORIFARM OPL INJ VOORGEV.SPUIT 1       

 

PRIJSDALINGEN  

Je kan de prijsdalingen steeds raadplegen op de BAF website.  

 

STATUUT ‘GOEDKOOP’ OFFICIEUZE RIZIV-LIJSTEN 

De officieuze RIZIV lijsten met de “goedkoopste” en de "niet-goedkoopste" met de wijzigingen 
vind je op de BAF-website.    

 

ZOEKERTJES - AANBIEDINGEN 

APOTHEKER / FTA GEZOCHT 

- Assistente gezocht 
Omdat onze assistente naar zee is verhuisd, is er bij ons een voltijdse plaats vrij gekomen. Wij 
zijn nu op zoek naar een fijn iemand die bij ons wilt komen werken. We zijn een ploeg van 4 

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
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apothekers en een administratieve hulp, maar missen nu dus een ondersteunende 
farmaceutische functie.  
De apotheek is gelegen in Wemmel, gemakkelijk te bereiken via de ring of het openbaar 
vervoer.  
Ken je een apotheek-assistent(e) of ben je het zelf en lijkt het je wel iets om bij ons te komen 
werken??  
Contact: Annie Vanderhaegen  Tel. 02/460.41.08 en 0472/68.74.19  
Mail: info@apotheekgoossens.be 

- Versterking gezocht 
Gezellige dorpsapotheek te Peutie (Vilvoorde) is op zoek naar een voltijdse apotheker of 
apotheekassistente.  
+/- 80 % Nederlandstalige patiënten, uurrooster onderling overeen te komen.  
Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk. 
Contact: Geerts Tessy  Tel. 0472/52.50.35  Mail:  adm@apotheekpeutie.be 

- Apotheker gezocht 
Wij zoeken een collega om ons team te versterken te Rotselaar. 
Uurrooster bespreekbaar , vakantiewerk mogelijk 
Zeer vlot bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. 
Contact: Ria Hensmans  Tel. 016445590  Mail: apotheekhensmans@gmail.com 

- Apotheker gezocht in Kessel-Lo  
Apotheek Monnissen is op zoek naar een deeltijds adjunct-apotheker, uren en dagen flexibel in 
te vullen. Wil je direct starten of na de vakantie? Alles is bespreekbaar. Pas afgestudeerden 
welkom! 
Contact: Christel Monnissen  Tel. 0477678699  Mail: apotheek.monnissen@telenet.be 

- Apotheker of FTA gezocht voor apotheek in Rillaar 
We zijn op zoek naar een FTA of apotheker om ons team te versterken. 
De apotheek is gelegen in Rillaar (tussen Aarschot en Scherpenheuvel). 
We hebben een voltijdse of halftijdse werkkracht nodig. 
Contact: Verhaeghe Kristof  Tel. 0485785618  Mail: kristofverhaeghe@telenet.be 

- Apotheker-titularis Tessenderlo gezocht 
Wij zoeken een enthousiaste apotheker- titularis voor onze apotheek in Tessenderlo.  
- Je komt terecht in een mooie vernieuwde apotheek met robot, gelegen op 10 min van de afrit  

van de E313.  
- Samen met drie ervaren assistenten sta je elke dag klaar voor je patiënten. 
- Er wordt een mooi loonpakket voorzien met extra verlofdagen. 
- Je kan bij ons aan de slag als bediende of zelfstandige.  
Ben jij de enthousiaste en gedreven collega die wij zoeken? 
Contacteer ons dan zeker via sofie.luyts@apotheekdevoorzorg.be  Tel. 011263450 

- Apotheker Londerzeel 

        WIJ ZOEKEN JOU!         

    Ben je apotheker, een echte teamplayer, vriendelijk en behulpzaam? 

    Draag je farmaceutische zorg hoog in het vaandel? 

    Woon je in de buurt van Londerzeel? 
Dan is deze job iets voor jou! 
Wij zoeken een adjunct-apotheker voor onze apotheek te Londerzeel (liefst voltijds, maar 4/5 is 
zeker bespreekbaar) 

✅Je komt terecht in een topteam van 3 apothekers en 1 assistente, elk met hun eigen 
specialisatie 

✅Je krijgt de mogelijkheid je te specialiseren 

mailto:info@apotheekgoossens.be
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✅We voorzien een aantrekkelijk loonpakket ✅Je kan al starten in september 

✅Ervaring is een pluspunt, maar net afgestudeerden zijn ook meer dan welkom       
Heb je er zin in??? 

    Stuur dan een mailtje met jouw CV naar Pharma4future@gmail.com of bel Katrien 

Walraevens       0498/50 01 98 
#vacature #JoinOurTeam #apotheeklonderzeel 
 

 

OVERNAME  

Vlaams-Brabant en Brussel 
Apotheek te koop centrum Tienen 

Wegens naderen pensioenleeftijd. 
Contact: yvette.derwael@gmail.com  Tel. 0477455485 

 

Apotheek over te nemen regio Waasland wegens pensionering 
- omzet +/- 540.000 euro 
- apotheek over te nemen met of zonder gebouw 
- goede commerciële ligging 
- gebouw te koop of te huur 
- geen personeel mee over te nemen 
- geen vennootschap 
- geen belevering aan rusthuizen 
contact: apotheektekoop@outlook.com tel. 0496610120 
 

Over te laten apotheek  
- Gezellige, middelgrote dorpsapotheek 
- Ruime, mooie woonst 
- Gelegen tussen Ninove en Brussel 
contact: Jacques Van der Donkt tel. 0495 16 73 45  E-mail jacquesvdd47@gmail.com  

 

Over te laten apotheek 
Aangename dorpsapotheek gelegen in het Pajottenland (Roosdaal OLV. Lombeek).  
Met instapklare woning en tuin. 
Eenmanszaak over te laten wegens pensionering. 
Contact: Bernadette Vanden Auweele tel. 0495 16 73 45 en 054 33 79 02  E-mail 
b.vandenauweele@hotmail.com  

 

Overname apotheek 
Apotheek te Lot-Beersel over te nemen wegens pensionering. 

 De apotheek werd verbouwd en vernieuwd  in 2015. 
 Gemiddeld zakencijfer van de laatste 5j is 1M€. 
 Vastgoed niet in BVBA - mooie woonst. 
 Centraal gelegen m et groeipotentieel - vlakbij een school. 
 Contact: Balansa NV - Apr. Ludwig Geldof 

Telefoon +32 494 511 001   E-mail Ludwig@balansa.be 
 

Apotheek te huur in Hageland 
Voor een recente, nieuwe moderne apotheek gelegen in het Hageland zoeken wij een 
apotheker-provisor! 
De opportuniteit om een officina autonoom uit te baten! 
Wij bieden een uitstekende commerciële ligging, bereikbaarheid , zeven    
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parkeergelegenheden, groot groeipotentieel in woonuitbreidingsgebied van de stad. 
Zowel startende apothekers als apothekers met ervaring worden aangemoedigd om te 
solliciteren.  
Contact: ck141927@gmail.com 

 

Apotheek over te nemen tussen Aalst en Brussel 
Omzet 1.1 mio  
Met of zonder vastgoed 
Directe overname of in de toekomst, alles is bespreekbaar 

  Contact apotekoop@gmail.com 
 

Apotheek over te nemen, tussen Brussel en Ternat 
Apotheek met zakencijfer 2,5 mlj over te laten tussen Brussel en Ternat 
Contact: apotheekaanbod@gmail.com 

 

Apotheek in Vlaams-Brabant, regio Halle-Vilvoorde 
omzet +/- 1.550.000 euro 
apotheek met een goede commerciële ligging langs een drukke verbindingsweg 
trouw, gegoed cliënteel, ruime eigen parking, apotheekgebouw met woonst te koop 
verder groeipotentieel met mogelijkheid tot uitbreiding van de apotheek 
Contact: A&T Partners NV - Gunther Eerdekens  Tel. 016/35.52.16   
mail: gunther.eerdekens@atpartners.be 

 

Apotheek over te nemen in regio Leuven 
omzet +/- 725.000 euro 
overname aandelen 
commerciële ligging met veel passage 
onroerend goed, bestaande uit apotheek met bovenliggende studio's, eigendom van 
apotheekvennootschap 
geen personeel mee over te nemen 
Contact: A&T Partners NV - Gunther Eerdekens Tel. 016/35.52.16 mail: 
gunther.eerdekens@atpartners.be 

 
Zeer rendabele apotheekvennootschap te koop te Halle  

Apotheek, eenmanszaak over te laten wegens pensioenleeftijd. Zakencijfer +/- 700.000. Bruto 
winst +/- 170000. De mooie apotheekruimte van ongeveer 50 vierkante meter aansluitend op 
een super grote stockageruimte, keuken en berging worden gehuurd. Er word niet geleverd aan 
rusthuizen. Erg trouw en heel vriendelijk clienteel en door de commerciele ligging ook veel 
passanten. In de buurt van dokterspraktijken, scholen, winkels, banken en kappers. Dicht bij de 
2 x / week plaatshebbende markt.  

 Contact : overname.apoteek@gmail.com 
 

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  
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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 - regio Leuven 
omzet ca € 900.000, handelspand mogelijkheid kopen of huren, prijs ligt niet vast 
overname aandelen niet noodzakelijk, mogelijkheid aankoop handelsfonds afzonderlijk 
Contact: Wim Berteloot 
Email: wim.berteloot@accofisc.be  Telefoon:056/231.889 - 0476/56.06.76 
 

Apotheek te Relegem, Asse 
ZC 610.000 €. Enige apotheek in Relegem; reëel groeipotentieel. Pand met mogelijkheid tot 
uitbreiding. 
Verkoop wegens einde carrière; apotheek met groeipotentieel (aanpassing openingsuren, 
woonuitbreiding, school,…) 
De apotheek is gelegen in Relegem, tussen Asse en Wemmel, aan de rand van Brussel, vlakbij 
de afritten Wemmel en Zellik van de Ring rond Brussel; huisartsen en tandarts in de buurt; 

  Contact: Apr. Francine De Smet  Telefoon: 0477/66.90.69 
 

APB-nummer over te nemen 
APB-nummer beschikbaar (binnen vennootschap) 
In fusiegemeente Asse. 
Mogelijks een opportuniteit met nieuwe vestigingswetgeving (dynamische fusie). 
Bij interesse kan contact opgenomen worden met de eigenaar: 0477/669 069 

 

rest van Vlaanderen 

Apotheek over te nemen in de regio Antwerpen-Zuid 

Via verkoop van aandelen 
Omzet 2021 : + € 1.100.000 
EBITDA 2021 : € 285.000 
Goede procentuele brutomarge 
Goede commerciële ligging in het lokale winkelcentrum 
Geen rusthuis 
Recente apotheek met moderne inrichting in goede staat (bouwjaar 2011) 
Handelspand in eigendom (recht van opstal), geen huur te betalen 
Geen personeel om over te nemen 
Apotheker is bereid om na de overname nog even verder te werken met het oog op een vlotte 
en succesvolle overdracht van de apotheek 

Contact: Tel. 0475 62 42 52  E-mail mienc@telenet.be 
 

Over te nemen apotheek regio Brugge 
Verkoop 100% aandelen, omzet circa € 1.150.000, mooie procentuele brutomarge, goede 
commerciële ligging, trouw cliënteel, onroerend goed eigendom van vennootschap, inclusief 
mooie woonst 

  Contact: Nancy Van Brabant 
  Email: nancy.vanbrabant@accofisc.be  Telefoon: 056/231 882 - 0470/100 731 

 

Over te nemen apotheek regio oostkust 
Verkoop 100% aandelen, omzet circa € 850.000, goede procentuele brutomarge, goede 
commerciële ligging, handelspand wordt gehuurd 
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Contact: Nancy Van Brabant 
Email: nancy.vanbrabant@accofisc.be  Telefoon: 056/231 882 - 0470/100 731 

 

Over te nemen regio Zuid-Antwerpen 
Omzet +- € 1.000.000, overname aandelen, zeer goede procentuele marge, moderne inrichting, 
apotheekgebouw met bovenliggend appartement te koop of te huur 
Bewoning mogelijk of opbrengsteigendom 
Contact: Nancy Van Brabant 
Email: nancy.vanbrabant@accofisc.be  Telefoon: 056/231 882 - 0470/100 731 

 

Over te nemen wegens bereiken pensioenleeftijd: apotheek ten noorden van Mechelen 
Apotheek met groeipotentieel, goede commerciële ligging, eigen parking apotheek, overname 
aandelen, omzet > 750.000 euro < 1.000.000 euro, aankoop of huur apotheekgebouw 

Verdere info: A & T Partners bvba - Marc Poncelet 
Tel.: 016/355216 E-mail: marc.poncelet@atpartners.be 

Apotheek te koop - regio Zuid-West-Vlaanderen 
Vennootschap met 2 apotheken. De apotheken liggen allebei in Zuid West-Vlaanderen. 
Mogelijkheid tot creatie woonst bij de apotheken. 
Gezamenlijke omzet 2.000.000 EUR 
Contact: Nancy Van Brabant 
Email: nancy.vanbrabant@accofisc.be  Telefoon:056/231 882 - 0470/100 731 

 

Aangename apotheek gelegen in een residentieel centrum tussen Gent en Knesselare 
Omzet € 900.000, verkoop 100% aandelen, vraagprijs € 675.000, onroerend goed kan gehuurd 
of gekocht worden. 
vraagprijs € 365.000 / huur € 1.150 per maand 
Contact: Bart Vingerhoedt 
Email: info@davinci-cf.be  Telefoon: 0478/24.88.84 

 

Apotheek over te nemen in de regio Edegem-Hove-Kontich-Boechout 
Moderne, volledig uitgeruste apotheek met veel groeipotentieel over te nemen. 
Overnamebudget voorzien van 500.000 euro 
Email: apotheekovertenemen@gmail.com 

 

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.  
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Buurtwinkels, school en zorgverstrekkers binnen onmiddellijke omgeving. 
Omzet ca. €800.000, brutowinst ca. €210.000 

Meer informatie -  patrickvanbrantegem@hotmail.com 
 

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). 

 
 

Apotheek over te nemen regio Aalst 
Goed gelegen apotheek langs een drukke invalsweg. 
Trouw cliënteel. Geen online-apotheek. 100 % overname van de aandelen. 
Onroerend goed met apotheek, woonruimte en grote tuin, is afzonderlijk te koop en zit niet in de 
vennootschap.  Meer info via Dhr. Eric Van Balen 0477 44 52 89, evanbalen@atc-partners.be  
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