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BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN 
SEPTEMBER 2022 

 

 

MONDMASKERPLICHT IN DE APOTHEEK 

Sinds 5 augustus is het in Vlaanderen niet meer verplicht een mondmasker te dragen in de 
apotheek, wel nog sterk aanbevolen. 

 

JYSELECA 100MG – 200MG: OMWISSELING BIJ 
ATTESTAANVRAAG 

De firma Galapagos laat weten : 

Ten gevolge van een verwisseling van de aanvraag-teksten tussen §11550000 (Jyseleca 100mg) en 
11560000 (Jyseleca 200mg) op de website van het RIZIV, was een aanvraag voor 200mg, 
ingeschreven in § 11560000, enkel mogelijk voor de 100mg (en omgekeerd).  
Dit is ondertussen rechtgezet. 

Voor colitis ulcerosa (§11560000 en §11550000) geldt er géén beperking qua voorschrijver 

CNK productnaam paragraafnummer voorschrijver 

4244125 Jyseleca 200 mg 1x30 §11560000 

Geen beperking qua voorschrijver 
4244141 Jyseleca 200 mg 3x30 §11560000 

4244158 Jyseleca 100 mg 1x30 §11550000 

4244109 Jyseleca 100 mg 3x30 §11550000 

 

Voor reumatoïde artritis (§10780000) geldt er een beperking qua voorschrijver 

CNK productnaam paragraafnummer voorschrijver 

4244125 Jyseleca 200 mg 1x30 §10780000 Beperking voorschrijver 
volgens 
bevoegdheidscodes 
079, 493, 585, 593, 733, 
735, 790, 793, 794, 795, 
796, 798, 799, 991 

4244141 Jyseleca 200 mg 3x30 §10780000 

4244158 Jyseleca 100 mg 1x30 §10780000 

4244109 Jyseleca 100 mg 3x30 §10780000 

Bijgevolg bevestigen we hierbij dat het product Jyseleca® 200 mg en 100 mg wel degelijk 
afgeleverd kan worden indien het voorschrift werd opgemaakt door een gastro-enteroloog/arts in 
de inwendige geneeskunde en er een goedgekeurde terugbetaling is. 

In de praktijk: 
Talrijke aanvragen voor de 200mg  hebben tot een akkoord voor §11550000 geleid, dus voor 
100mg.  
Hierdoor krijgt de apotheker, die MCN-hoofdstuk IV raadpleegt voor een patiënt die de 200mg 
nodig heeft, geen antwoord van MCN en, geven sommige softwarepakketten, een boodschap 
“niet toegelaten voorschrijver”. 
Deze info is verwarrend en onjuist omdat er geen beperking is op niveau van de voorschrijver voor 
de twee § 11550000 & 11560000. 

Het RIZIV heeft vrijdag 5 augustus 2022, een communicatie naar alle technische diensten van de 
mutualiteiten gestuurd: de akkoorden voor 100mg kunnen automatisch in akkoorden voor 200mg 

https://www.vlaanderen.be/maatregelen-tijdens-de-coronacrisis?fbclid=IwAR1ofawfSzlN7-biVxDeiS-rXINdLqldBvrHB3QGYwBrVeh7F6SJLHEdLbY
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aangepast worden zonder nieuwe aanvraag van de arts die verantwoordelijk is voor de 
behandeling. Maar de mutualiteiten kunnen niet proactief en systematisch alle akkoorden 
aanpassen. 

Oplossing: 
Als MCN geen positief antwoord stuurt voor een dosering van Jyseleca: 
         Probeer met de andere dosering 
Indien hiervoor wel een gunstig antwoord komt: 
         De betrokken mutualiteit vragen de aanpassing te doen 

 

INDERAL ONBESCHIKBAAR – PROPRANOLOL ? 

Inderal tabl. zijn momenteel onbeschikbaar. We krijgen regelmatig de vraag of een bereiding met 
propranolol een terugbetaald alternatief kan zijn. 
Indien de dokter akkoord is, kan een bereiding met propranolol een alternatief zijn, maar deze 
bereiding is niet terugbetaald. 
Reden:  
Een bereiding met het vracproduct propranolol is enkel terugbetaalbaar bij welbepaalde    
aandoeningen en indien de bereiding wordt voorgeschreven door een specialist. 
Een bereiding vanuit tabletten Inderal is niet terugbetaald vermits het vracproduct opgenomen is 
in de lijst van terugbetaalde chemicaliën met specifieke voorwaarden.  

 

GRIEPVACCINS 

Op 17 juli verscheen het KB waarin de einddatum van het voorschrijfrecht voor apothekers, voor 
de griepvaccins, vervalt. 

Net zoals vorig jaar dus, mogen de griepvaccins terugbetaald worden afgeleverd met een fictief 
voorschrift (fictieve arts).  De nieuwe griepvaccins kunnen aan remgeld worden afgeleverd met 
een echt of een fictief voorschrift. 

Volgende griepvaccins zijn vergoedbaar in hoofdstuk IV mits vermelding van de arts 
“derdebetalersregeling van toepassing’ of ‘DBT’ vanaf 1 september 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

B-201 4489795 ALPHARIX TETRA SUSP INJ SER PREREMPL  0,5 ML 2022   16,71 16,71 4,08 2,45 

B-201 4491007 VAXIGRIP TETRA SUSP INJ SER PREREMPL 0,5 ML 2022   16,71 16,71 4,08 2,45 

B-201 4490843 INFLUVAC TETRA SUSP INJ SER PREREMPL 0,5ML 2022   16,71 16,71 4,08 2,45 

§ 700000 : 

De entstof komt in aanmerking voor vergoeding bij rechthebbenden uit categorie A, B of C, indien 
ze is voorgeschreven in één van de volgende situaties: 

a) Categorie A 

1. Groep 1: personen met een risico op complicaties; 

A.1.1) Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap; 

A.1.2) Alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende 
chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd: hart- (uitgezonderd hypertensie), long-, 
lever-, of nieraandoeningen, diabetes en andere metabole aandoeningen, BMI>35, 
neuromusculaire aandoeningen, hemoglobinopathie of immuniteitsstoornissen (natuurlijk of 
geïnduceerd); 

A.1.3) Alle personen vanaf 65 jaar; 
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A.1.4) Personen die in een instelling verblijven; 

A.1.5) Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie 
ondergaan; 

2. Groep 2: Personen werkzaam in de gezondheidssector; 

3. Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als: 

A.3.1) de risicopersonen uit groep 1; 

A.3.2) kinderen jonger dan 6 maanden; 

b) Categorie B: 

B.1) Alle personen van 50 tot en met 64 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden 
opgenomen in punt A.1.2; 

c) Categorie C: 

C.1) Professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder hetzelfde 
dak wonen en voor personen die beroepshalve dagelijks in contact komen met levend gevogelte 
en varkens. 

De vergoeding mag worden verleend zonder dat de adviserend-arts daarvoor toestemming moet 
geven, voor zover de behandelende arts op het voorschrift “derdebetalingsregeling van 
toepassing” heeft vermeld. 

De entstof komt eveneens in aanmerking voor vergoeding bij rechthebbenden uit categorieën 
bedoeld in categorie punt A, B of C indien ze wordt afgeleverd in een open officina voor vaccinatie 
van de rechthebbende voor het griepseizoen en de aflevering van de betrokken farmaceutische 
specialiteit wordt geregistreerd in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) van de 
rechthebbende. 

Onder die voorwaarden is de apotheker gerechtigd om de derdebetalersregeling toe te passen. 

 

OZEMPIC ONBESCHIKBAAR 

Ozempic is tijdelijk onbeschikbaar voor de volgende 6 maanden wegens ‘hoger dan verwachte 
vraag’.   

 

NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 SEPTEMBER 2022 

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

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

B-289 3256062 (*) ATOZET 10MG/10MG FILMOMHULDE TABL 90               R 43,94 43,94 11,26 6,69 

B-289 3256096(*) ATOZET 10MG/20MG FILMOMHULDE TABL 90               R 53,63 53,63 13,54 8,04 

B-289 3256088 (*) ATOZET 10MG/40MG FILMOMHULDE TABL 90               R 53,63 53,63 13,54 8,04 

B-289 3256104 (*) ATOZET 10MG/80MG FILMOMHULDE TABL 90               R 53,63 53,63 13,54 8,04 

Cx-11 4495065 BETAHISTINE MYLAN 24 mg 20  tabl G 7,41 7,41 2,83 2,83 

B-275 4614335 CRYSALIS 50 µg/g + 0,5 mg/g 1 tube 60 g , 50 µg/g/ 0,5 mg/g G 24,06 24,06 6,58 3,92 

B-289 4484788 (**) EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg tabl R 47,41 47,41 12,08 7,18 

B-289 4484796(**) EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg 100 tabl R 57,42 57,42 14,44 8,58 

B-289 4484804(**) EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg 100 tabl R 57,42 57,42 14,44 8,58 

B-289 4484812(**) EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg 100 tabl R 57,40 57,40 14,43 8,57 

B-72 4550166 OLANZAPINE AB 15 mg 28 tabl G 80,59 80,59 12,10 8,00 

B-72 4550174 OLANZAPINE AB 20 mg 98 tabl G 80,15 80,15 15,00 9,90 

B-73 4616181 SERLAIN 50 mg (Orifarm) 100 tabl R 28,14 28,14 7,54 4,49 

B-72 3252160 SOLIAN IMPEXECO TABL  60 X 100 MG PIP          R 27,31 27,31 7,34 4,37 
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(*) Atozet terugbetaald in Cat. B zonder attest, Cat. A blijft in hoofdstuk IV § 8340100  
(**) Cat. A zie ook hoofdstuk IV § 8340100 

 
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 september 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

A-20 4502050 BIKTARVY  50/200/ 25MG ABACUS TABL 30 
BLISTER 

  856,42 856,42 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 september 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

A-89 4484788 
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/10 mg 100 

tabl 
R 47,41 47,41 0,00 0,00 

A-89 4484796 
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/20 mg 100 

tabl 
R 57,42 57,42 0,00 0,00 

A-89 4484804 
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/40 mg 100 

tabl 
R 57,42 57,42 0,00 0,00 

A-89 4484812 
EZETIMIBE/ATORVASTATIN SANDOZ 10 mg/80 mg 100 

tabl 
R 57,40 57,40 0,00 0,00 

zie ook hoofdstuk I : cat. B 
 
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 september 2022: 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief BVT 

B-227 4380903 AUBAGIO 7 mg 28 tabl G 374,04 374,04 12,10 8,00 

B-314 4383923 BIMZELX 160 mg 2 voorgevulde spuiten 1 ml oplossing 
voor injectie 

G 
1859,61 1859,61 12,10 8,00 

B-314 4383949 
BIMZELX 160 mg 2 voorgevulde pennen1 ml oplossing 
voor injectie 

G 1859,61 1859,61 12,10 8,00 

B-227 4516720 DIMETHYL FUMARATE MYLAN 120 mg 14  caps. G 96,11 96,11 12,10 8,00 

B-227 4516738 DIMETHYL FUMARATE MYLAN 240 mg 56  caps G 354,96 354,96 12,10 8,00 

B-227 4516746 DIMETHYL FUMARATE MYLAN 240 mg 168 caps. G 1045,26 1045,26 15,00 9,90 

B-281 3911187 ERELZI 50MG/ML OPL INJ VOORGEVULDE PEN   4           503,33 503,33 12,10 8,00 

B-281 3911195 ERELZI 50MG/ML OPL INJ VOORGEVULDE PEN  12           1463,66 1463,66 12,10 8,00 

B-281 3911161 ERELZI 50MG/ML OPL INJ VOORGEVULDE SPUIT  4          503,33 503,33 12,10 8,00 

B-281 3911179 ERELZI 50MG/ML OPL INJ VOORGEVULDE SPUIT 12          1463,66 1463,66 12,10 8,00 

B-370 3314267 OTEZLA 10-20-30MG TABL 27        350,15 350,15 12,10 8,00 

B-370 3314275 OTEZLA 30MG TABL 56                  715,97 715,97 12,10 8,00 

B-88 4616173 
ZOLEDRONATE EG 5 mg/100 ml 1 injectieflacon 100 
mL oplossing voor  infusie 

 
158,06 158,06 12,10 8,00 

B-230 4616173 
ZOLEDRONATE EG 5 mg/100 ml 1 injectieflacon 100 
mL oplossing voor  infusie 

 
158,06 158,06 12,10 8,00 

 

NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 SEPTEMBER 2022 

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

Crit CNK                                    Benaming 

B-245 3662194 AIRFLUSAL SPRAYHALER 25MCG/125MCG INHAL 1X120      

B-68 2104024 ALLOPURINOL SANDOZ 100MG TABL 100                  

B-68 2104016 ALLOPURINOL SANDOZ 300MG TABL  90                  

A-20 3951704 ATAZANAVIR KRKA 300 MG 30 CAPS 
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Crit CNK                                    Benaming 

B-41 2839181 ATORVASTATIN APOTEX 10 MG TABL 98 

A-45 2839181 ATORVASTATIN APOTEX 10 MG TABL 98 

B-245 4283826 AUROCOMBO  50MCG/100MCG PDR INHAL DOS. 120        

B-245 4283818 AUROCOMBO  50MCG/100MCG PDR INHAL DOS. 180        

B-245 4283784 AUROCOMBO  50MCG/250MCG PDR INHAL DOS. 120        

B-245 4283776 AUROCOMBO  50MCG/250MCG PDR INHAL DOS. 180        

B-245 4283743 AUROCOMBO  50MCG/500MCG PDR INHAL DOS. 120        

B-245 4283750 AUROCOMBO  50MCG/500MCG PDR INHAL DOS. 180        

B-15 1705805 BISOPROLOL APOTEX 5 MG TABL  28   

B-224 3318649 CANDESARTAN KRKA 16MG TABL 28                      

B-73 3534518 DULOXETINE APOTEX 30MG CAPS  28     

B-250 3536257 ETORICOXIB SANDOZ 30MG TABL  98 X 30MG     

B-268 3590056 EZETIMIBE APOTEX 10MG TABL 28 (BLIST.PVC-PVDC-AL) 

B-268 3590064 EZETIMIBE APOTEX 10MG TABL 98 (BLIST.PVC-PVDC-AL)  

A-71 3590056 EZETIMIBE APOTEX 10MG TABL 28 (BLIST.PVC-PVDC-AL) 

A-71 3590064 EZETIMIBE APOTEX 10MG TABL 98 (BLIST.PVC-PVDC-AL) 

B-73 4391819 FLUOXETIN AB 20MG CAPS  30             

B-73 4391827 FLUOXETIN AB 20MG CAPS  90             

A-5 2186641 GABAPENTINE MYLAN CAPS 100 X 300 MG      

B-262 2186641 GABAPENTINE MYLAN CAPS 100 X 300 MG      

B-15 3041175 METOPROLOL 190MG SANDOZ TABL 28    

B-15 3041142 METOPROLOL  95MG SANDOZ TABL 28   

B-15 3041159 METOPROLOL  95MG SANDOZ TABL 60   

B-15 3041167 METOPROLOL  95MG SANDOZ TABL 100   

B-60 2274918 NAPROXENE SANDOZ TABL  50X250MG                    

B-98 2548014 NEBU-IPRASAL 0,5 MG/2,5 MG SOL INHAL NEB AMP 60    

B-184 2970002 NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL ZAK. 5X1250ML               

B-184 2970036 NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL ZAK. 5X1875ML               

B-184 2969996 NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL N3C ZAK.  5X625ML 

B-220 3255692 QUETIAPIN RETARD SANDOZ  50MG TABL  60 

B-265 3209236 TOLTERODINE SANDOZ 4 MG CAPS 28               

  

PRIJSDALINGEN  

Je kan de prijsdalingen steeds raadplegen op de BAF website.  
Op 1 oktober dalen 47 verpakkingen in prijs.  
Opgelet: 7 verpakkingen dalen met meer dan € 100 in apothekersprijs, bij 2 verpakkingen gaat het 
zelfs om bijna € 700 verschil (Xolair 150mg 6 sp en Kuvan 100mg x 120 oplb co). 

 

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.    

 

 

 

 

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
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ZOEKERTJES - AANBIEDINGEN 

APOTHEKERSASSISTENT (FTA) GEZOCHT 

- Apotheekassistent(e) gezocht voor moderne dorpsapotheek in deelgemeente van Tervuren 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste apotheekassistent(e) om ons team van apothekers bij te 
staan met volgende taken: 
• bestellingen opvolgen en verwerken m.b.v. robot; producten en displays organiseren, 
uitstallen en aanvullen; integratie van seizoenthema’s in uitgestalde producten, opvolgen 
vervaldata,…  
Jij zou onze logistieke en merchandising specialist worden, maar daarnaast ook bijstand bieden: 
• bij het maken van bereidingen en mensen verder te helpen aan de toog 
• door online bestellingen te verwerken 
Welk profiel zoeken we? 
Je bent gepassioneerd door je job en je bent sociaal. 
Je wilt graag dat alles er piekfijn uitziet. 
Feeling met social media is een pluspunt. Je zou ons kunnen helpen om onze apotheekpagina 
op sociale media uit te bouwen en te onderhouden: promoties uit te werken en aan te 
kondigen, informatie geven,… 
Bij interesse kan je ons contacteren voor meer info of voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. 
Contact: Sigrid De Vos Tel. 0477301269 Mail: sigrid@apotheeksigriddevos.be 
 

APOTHEKER GEZOCHT 

- Apotheker gezocht voor moderne dorpsapotheek in deelgemeente van Tervuren 
Wij zoeken een enthousiaste apotheker(es) om ons team te versterken. 
Het profiel waarnaar wij op zoek zijn: 
• Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent een teamspeler. 
• Je bent service-gericht en leergierig. 
• Je wilt mee investeren in goede farmaceutische zorg en met die extra inspanning een groot 
verschil betekenen voor onze patiënten. 
Hou je van patiëntencontacten of verdiep je je liever in magistrale bereidingen? Laat ons weten 
waar jij je goed bij voelt of in wilt groeien. 
Bij interesse kan je ons contacteren voor meer info of voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.  
Contact: Sigrid De Vos Tel. 0477301269 Mail: sigrid@apotheeksigriddevos.be 
 

- Fijne collega gezocht 
Apotheek - Optiek Optifar te Schepdaal (Dilbeek) zoekt een fijne collega, Apotheker of 
Apotheek-assistent of Opticien. 
Uren bespreekbaar, bij voorkeur minimaal HT.  
Contact: Tom Dezillie Tel. 0473/72.72.27 Mail: tom@optifar.be  
 

- Dringend adjunct-apotheker gezocht te Landen  
We zijn dringend op zoek naar een collega apotheker die ons het leven wat kan 
vergemakkelijken.  
U zal in een zeer aangename apotheek terechtkomen met een vast cliënteel.  
Uren en dagen worden overeengekomen. 
Tot snel. 
Contact: Bart Hendrickx Tel: 011/88.14.74 Mail: apohendrickx@telenet.be   
 
 

mailto:sigrid@apotheeksigriddevos.be
mailto:sigrid@apotheeksigriddevos.be
mailto:tom@optifar.be
mailto:apohendrickx@telenet.be


BTB 9/2022 7/12 

 

- Fulltime adjunct-apotheker te Kortenberg 
Zoek jij toffe collega’s en ben jij een klantvriendelijke en gemotiveerde apotheker(es)?  
Ons enthousiast team zoekt versterking voor Apotheek Biopharm te Kortenberg en dit in een 
fulltime functie. Onze apotheek heeft een breed gamma aan parafarmacie en kan je een job 
bieden met veel afwisseling. We houden van écht teamwerk, je staat er nooit alleen voor! Ook 
over parkeergelegenheid hoef je je geen zorgen te maken, er is een ruime parking aan de 
apotheek.  
Kom vrijblijvend langs om kennis te maken met ons team! Pas afgestudeerden ook welkom.  
Tot snel!  
Voor meer info over de job, contacteer de apotheek: 02/759.64.27 of 
kortenberg@biopharm.be.  
Voor sollicitaties, contacteer: Dhr. Theo Schrevens: 0475/24.34.37 of theo@craynwinkel.be  
 

- Apotheker (m/v) gezocht te Scherpenheuvel-Zichem (apotheek Peeters, Testelt)! 
Ben jij op zoek naar een job als apotheker in een landelijke, pas vernieuwde apotheek waar je 
(bijna) iedereen bij naam kent en je een warm gevoel krijgt als je binnenkomt? Lees dan snel 
verder! 
We zijn een team van dynamische apothekers met een groot hart voor onze patiënt en allen 
met hetzelfde doel voor ogen: volop gaan voor onze patiënt zodat hij met de beste 
farmaceutische zorg omringd wordt en aan levenskwaliteit wint. Voor ons zijn deskundig 
gezondheidsadvies, persoonlijke service en betrokkenheid de sleutelwoorden voor de zorg die 
wij aanbieden. 
Wat verwachten we van jou? 
o Je hebt een diploma “Master in de Farmaceutische Zorg” op zak. 
o Je bent communicatief en empathisch ingesteld. 
o Je bent integer en draagt respect en discretie hoog in het vaandel. 
o “Levenslang Leren” is voor jou belangrijk: je houdt ervan je kennis up-to-date te houden en je 
verder te ontwikkelen.  
Wat bieden we ? 
o Een voltijds of deeltijds contract van onbepaalde duur als adjunct-apotheker. 
o Een aangename werkomgeving waar ambitie en persoonlijke groei gestimuleerd worden. 
o Een vaste plaats binnen een topteam. 
o Een interessant uurrooster (dat lichten we je graag tijdens ons kennismakingsgesprek toe). 
o Flexibiliteit. 
o Frequente bijscholingen en trainingen. 
o Vlotte bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer. 
(20 min. met auto en trein van Leuven, 10 min. Aarschot, 10 min. Diest, 10 min. Herselt, 30 min. 
Hasselt) 
Ben je benieuwd geworden en wil je ons beter leren kennen? Aarzel niet langer en waag je 
kans!  
We verwelkomen je héél graag voor een kennismakend gesprek. 
Contact: Leen Peeters Tel. 0476/269157 Mail: leen@apotheekpeeters.be 
 

- Apotheker gezocht 1 zaterdag om de 3 tot 4 weken 
Wij zoeken een apotheker die ons kan helpen, enkel op zaterdag en dit 1 tot 2x per maand. 
De apotheek is gelegen in Leuven centrum. 
Contact: Anne Vanschoenwinkel Tel. 0478230878 Mail: apotheekvanschoenwinkel@gmail.com  
 

Apotheker adjunct / Apotheekassistent 
Ben jij op zoek naar een job waarin je 
 • Als rechterhand taken van de verantwoordelijke apotheker overneemt. 
 • Jouw zorgzaamheid en empathisch vermogen toepast. 

mailto:kortenberg@biopharm.be
mailto:theo@craynwinkel.be
mailto:leen@apotheekpeeters.be
mailto:apotheekvanschoenwinkel@gmail.com
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 • Patiëntgericht oplossingen vindt die de gezondheid en levenskwaliteit van de klanten 
verhogen. 
 • Dagdagelijks met verschillende doelgroepen in contact komt. 
 • Jouw vakkennis en jouw kennis voor farmaceutische zorg uitbreidt. 
 • Flexibiliteit en loyaliteit toont. 
 • Als optimistische en enthousiaste collega meedraait in een topteam. 
En heb jij bovendien 
 • een diploma apotheker of apotheekassistent op zak of kan je relevante werkervaring 
aantonen; 
 • een vlotte babbel en een commerciële ingesteldheid; 
 • wel kaas gegeten van farmaceutische zorg en advies geven. 
 • geen probleem met werken op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag; 
We bieden 
 • Een voltijdse tewerkstelling binnen een apotheek met een gevestigde naam (hoewel deeltijds 
bespreekbaar is); 
 • Een loon dat overeenstemt met jouw kennis en meegroeit met jouw engagement; 
 • Een werksfeer waar je jezelf kan zijn en waar er ruimte is voor nieuwe ideeën en 
klantgerichte initiatieven; 
 • Onmiddellijke indiensttreding. 
Voel jij als adjunct apotheker of apotheekassistent ook die goesting om met een ruime 
omkadering bij te dragen aan de verhoogde levenskwaliteit van je medemens? 
Interesse? Stuur ons een e-mail naar info@apotheekdewitte.be  
Contact: An De Witte Tel. 02/452.63.42 

 

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. 
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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    
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 
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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  

 

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 
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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 
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 
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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.  
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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