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Geachte heer/mevrouw dokter, 
 
 
Het heeft meer dan drie jaar geduurd en er waren niet minder 
dan 5 KB’s nodig opdat artsen wettelijk op stofnaam zouden 
kunnen voorschrijven. Dat geeft aan hoeveel er op het spel 
stond en hoe complex de reglementering van de ziekteverzeke-
ring geworden is. Men wil alles vatten in wetten en besluiten en 
men heeft bijgevolg de terugbetaling van specialiteiten zodanig 
strak gereglementeerd, dat het voorschrijven van een behande-
ling op de meest natuurlijke wijze niet meer mogelijk was. 
 
Door het voorschrijven op stofnaam mogelijk te maken, biedt 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Demotte een 
instrument aan artsen en apothekers om op soepele wijze met 
generieken om te springen. Artsen hoeven zich niet langer te 
bekommeren om merknamen, om hun beschikbaarheid, hun do-
seringsvormen,… Ze kunnen zich beperken tot het actieve be-
standdeel op het voorschrift. De apotheker zal vervolgens in sa-
menspraak met zijn patiënt, een gepast goedkoop geneesmiddel 
afleveren. De therapietrouw staat daarbij voorop, maar de maat-
regel moet ook besparend werken. 
Los van dit budgettaire aspect biedt VOS vooral het voordeel 
dat de patiënten altijd onmiddellijk kunnen geholpen worden.  
Grote gedragsveranderingen zal VOS aanvankelijk bij de apo-
theker niet teweeg brengen. 
 
De beroepsverenigingen van apothekers dringen aan bij hun le-
den om VOS niet te pas en te onpas te gebruiken om substitutie 
te plegen daar waar het niet verwacht wordt. Bovendien waar-
schuwen we ervoor om VOS niet te misbruiken om kortingen of 
extraatjes van de firma's te ontfutselen want dan zou VOS wel 
eens als een boemerang in ons gezicht kunnen belanden. 
De arts behoudt zijn verantwoordelijkheid als voorschrijver- het 
staat hem vrij om op stofnaam voor te schrijven- en de apothe-
ker wordt versterkt in zijn rol als begeleider van het geneesmid-
delengebruik. 
 
 
Dimitri Segaert 
Voorzitter KOVAG 
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Griepvaccins vanaf 1 oktober 2005 terugbetaald voor iedereen in cat. Cs 

Vanaf 1 oktober 2005 zullen de griepvaccins voor alle verzekerden gewoon terugbetaald worden in categorie 
Cs (patiënt betaalt 60 % van de publiekprijs). 
 
Er is dus geen vermelding van “+ 65 jaar” of “chronische pathologie” meer nodig, enkel een doktersvoor-
schrift. 
 
Er is dus GEEN SPRAKE VAN GRATIS, maar wel van terugbetaald in categorie Cs, met dezelfde remgel-
den zoals vóór 1 oktober 2005. 

Goed om weten 

Dixeran® is niet meer verkrijgbaar (de registratie van deze specialiteit werd Europees geschrapt). 
Door deze schrapping zullen ook veel voorgeschreven magistrale bereidingen met een geïndividualiseerde 
combinatie van Dixeran (antidepressivum: melitracen) en Fluanxol (neurolepticum: flupentixol) niet meer 
mogelijk zijn omdat er geen kopie of generiek beschikbaar is; ook het vracproduct melitracen bestaat niet. 
Momenteel rest ons enkel Deanxit 30 drag. met een vaste combinatie melitracen 10mg en flupentixol 0,5mg. Deze 
specialiteit wordt niet terugbetaald (4,41 euro/30 dragees); de verwerking ervan is ook nooit vergoedbaar. 
Andere terugbetaalde alternatieven zijn Redomex® dragees (de verwerking van diffucaps is niet terugbetaald) of 
Tryptizol® comprimes – beide op basis van amitryptiline. De overstap van Dixeran® naar Redomex® of 
Tryptizol® moet uiteraard overwogen worden door de behandelende arts. 
 
 
De commercialisatie van Efexor® 37,5mg en 75mg tabl. is stopgezet. Deze vormen worden vervangen door 
Efexor-Exel® 75mg en 150mg tabl. 
Het verwerken van Efexor-Exel® (retardvorm) in een magistrale bereiding wordt echter niet terugbetaald. 
 
 
De commercialisatie van de verpakkingen 20 caps. en 50 caps. van Sibelium® 5mg  is stopgezet.  
De Sibelium® 10mg deelbare tablet blijft voorlopig nog beschikbaar. 
 

VOS mogelijk vanaf 1 oktober 2005 

VOS is een feit. Artsen mogen voortaan op stofnaam (benaming van het werkzaam bestanddeel zoals opgeno-
men in de ATC-code of de algemeen gangbare benaming) voorschrijven, waarna de apotheker in samenspraak 
met de patiënt een gepast geneesmiddel kan afleveren. 
 
Bij de aflevering van een geneesmiddel dat op stofnaam werd voorgeschreven, zal rekening gehouden worden 
met de continuïteit van de behandeling en de prijs die de patiënt moet betalen. 
 
Wanneer kan een VOS-voorschrift nuttig zijn? Bvb. tijdens de wachtdienst en/of wanneer de behandeling drin-
gend opgestart moet worden, alsook wanneer de kostprijs van de geneesmiddelen voor de patiënt belangrijk is. 
VOS lijkt dan weer minder aangewezen als de therapietrouw van de patiënt een probleem is, als het een 
“merkgevoelige” patiënt is, bij een risico op dubbelmedicatie of bij oudere, misschien verwarde personen . 
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Algemene regels betreffende de uitbreiding van de geldigheid van attesten 

Als de arts een andere specialiteit heeft voorgeschreven dan deze die voorkomt op het attest, is de apotheker ge-
machtigd de derdebetalersregeling toe te passen bij de aflevering van de voorgeschreven specialiteit als aan vol-
gende voorwaarden is voldaan: 
 
- De voorgeschreven specialiteit en de specialiteit op het attest (voor attesten zonder beperking in aantal verpak-

kingen) zijn gelijk wat betreft :  
 ? het belangrijkste werkzaam bestanddeel;  
 ? de vergoedingsvoorwaarden (1). 
  
- Als het gaat om attesten waarop het aantal toegelaten verpakkingen vermeld werd, is er een bijkomende voor-

waarde:  
  de totale hoeveelheid van het belangrijkste werkzaam bestanddeel in de afgeleverde verpakking is maximum 

15 % meer dan in de verpakking die voorkomt op het attest (2). 
 
Bij twijfel kan u steeds contact opnemen met de apotheek.  
 

(1) vb. de attesten voor Casodex 150mg (uit de handel) zijn niet geldig voor Casodex 50mg aangezien de criteria voor terug-
betaling verschillen 

 
(2) vb. attesten voor Avandia 4mg 28 co. en Avandia 8mg 28 co. zijn niet wisselbaar 

Uit de handel 

NORMACOL ANTISPASMOD. 375g  2005-09-06 
PRIMOLUT-NOR 50 co. x 5mg  2005-09-02 
CASODEX 28 co. x 150mg  2005-08-31 
CEPOREX 16 caps. x 500mg  2005-08-22 
NOVAZYD CO 28 x 20mg/12,5mg  2005-08-17 
ACTAPULGITE ZJ 60 x 3g  2005-08-05 
BETNELAN-VC crème 0,1% 30g  2005-08-05 
GLAUCOCARE collyre 2% 10ml 2005-08-05 
VAGOMINE 20 co. 2005-07-28 
DIXERAN 50 dr. x 25mg  2005-07-12 
SIBELIUM 20 caps. x 5mg  2005-07-06 
SIBELIUM 50 caps. x 5mg  2005-07-06 

Goed om weten (vervolg) 

De firma WYETH meldt dat onderstaande producten momenteel niet in voorraad zijn in hun distributiecentrum 
(bron: md.wyeth.be, lijst van 28/09/05): 

ISOTEN 10mg en ISOTEN MITIS 5mg 
LEDERTREXATE FORTE 25mg/ml 
LEDERTREXATE 2,5mg/ml 
LORAMET 1mg en 2mg  
MENINGITEC 
NOVANTRONE 20 en 25 
PENADUR LA 1.200.000 UI 
PREMARIN 0,625mg en 1,250mg  

PREMELLE 5 
PREMELLE CYCLE 5 
SERESTA 15mg en 50mg (Forte) 
STEDIRIL-d 
TEMESTA 1mg en 2,5mg 
VIGITEN    
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Magistraal  

De hieronder vermelde grondstoffen kunnen worden vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die ge-
bruikt wordt bij de behandeling van één of meerdere chronische pijnen. 
Acetylsalicylzuur, codeïne, codeïnefosfaat, coffeïne, dextropropoxyfeenHCl, paracetamol. 
De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op 
naar de adviserend geneesheer. 
Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende een attest voor terugbetaling af dat 
geldig is voor een periode van maximum 12 maanden. 
 
Wanneer acetylsalicylzuur, coffeïne of paracetamol gemengd worden voorgeschreven met een terugbetaalde 
grondstof (vb. ergotaminetartraat) of een terugbetaalde specialiteit, dan worden deze bereidingen terugbetaald 
zonder attest. 
Wanneer zij alleen of onderling gemengd worden voorgeschreven, dan is een attest van de adviserende arts van 
het ziekenfonds altijd nodig. 
 
Codeïne (base en fosfaat) en dextropropoxyfeenHCl worden alleen terugbetaald met een attest van de adviseren-
de arts, zelfs als deze producten gemengd worden met een terugbetaalde grondstof of specialiteit. 
 
Een model “aanvraag voor terugbetaling van magistraal bereide pijnstillers” kan u op blz. 7 terugvinden. 
 
Remgelden in geval van tussenkomst 

Terugbetaling pijnstillers in magistrale bereidingen 

  
Galenische vorm 

Remgeld per basismodule      

WIGW Act. Basismodule  Max. vergoedb.  

Gelulen, ouwels €  0,30 € 1,10 10 stuks 60 stuks 

Poedertjes €  0,30 € 1,10 10 stuks (of 50g) 40 stuks (200g) 

Zetpillen €  0,30 € 1,10 5 stuks 20 stuks 

Vloeistof inwendig gebruik €  0,30 € 1,10 100g 400g 

R/ Thymol  1g   
 Kamfer 1g 
 Eucalyptustinctuur   ad 50g - terugbetaald - 
 
S/ 1 koffielepel op een tas heet water: gedurende enkele minuten de dampen inhaleren  

Inhalatio 

Bescherming van de handen tegen agressieve stoffen en water 

R/ Siliconolie 350 - 440 cSt 20g 
 Cetomacrogol 1000 3g 
 Cetylstearylalkohol BF V 12g 
 Cetiol V 5g 
 Vloeibare paraffine 10g 
 Sorbitol 2,8g 
 Sorbinezuur  200mg 
 Propyleenglycol 2g - terugbetaald -   
 Water   ad 100g (de volledige formule moet niet voorgeschreven worden, enkel de titel volstaat) 
 
S/ Goed in de huid laten dringen  

Silicon crème NF VI 
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Vooral inname per os van producten voor inhalatie via aërosol. 

Innameweg (7 %) 

Therapeutische vergissingen    (bron: Apothekersblad 09/2005) 

Inname van ontsmettingsmiddelen: zoals HAC – Hextril – Isobetadine – Neosabenyl in plaats van hoestsiroop. 
 
Orale druppels in de ogen: Frenactil – Rivotril – Contramal – Valtran – Haldol. 
 
Naamgelijkenis:  Clavucid – Clomid   
 Fenistil – Frenactil   
 Lamisil – Lamictal   
 Lasix – Losec   
 Sipralexa – Zyprexa. 
 
Verkeerde suppos vooral bij kinderen jonger dan 6 jaar: 
 Eucalyptine pholcodine  -  Motilium suppos  -  Perdolan suppos 
 
Na een bevalling:  
 D-Cure druppels voor baby  -  Konakion druppels voor baby  -  Methergine druppels voor moeder 

Verkeerde producten (43 %) 

5 % van de oproepen, maar stelt eigenlijk nooit een probleem. 

Vervaldatum (5 %) 

2 tot 3 maal per jaar een intoxicatie met scopolamine omwille van vergissingen tussen Hyoscine butylbromide 
(= Buscopan) en Hyoscine hydrobromide (= scopolamine). 

Magistrale bereidingen 

Het antigifcentrum ontvangt gemiddeld een zevental oproepen per dag waarbij het gaat om een therapeutische 
vergissing. Deze vergissingen gaan over verkeerde producten, verkeerde (te hoge) dosissen, verkeerde toedie-
ningsweg en overschreden vervaldata. Eén op zes van deze vergissingen geeft aanleiding tot hospitalisatie. 

Lariam: curatieve dosis ipv. profylactische 
 
Paracetamol: intoxicatie door overdosering 
 
Dixarit – Deptropine – Digoxine – Coffeine : verkeerde berekening van de dosis door vergissing tussen micro-
gram en milligram of door verkeerd geplaatste komma. 
 
Zitromax – Risperdal: vergissingen tussen gewicht, milliliter en leeftijd op de pipet. 
 
Contramal pompsysteem: veel gebruikers interpreteren éénmaal drukken is gelijk aan één druppel en nemen dus 
een vijfvoudige dosis in (éénmaal drukken = 5 druppels). 

Overdoseringen (43 %) 

Het antigifcentrum geeft aan artsen en apothekers volgende tips ter preventie: 
- duidelijke en goed leesbare voorschriften 
- geschreven instructies meegeven aan de patiënt 
- aan bejaarden en aan patiënten met oogaandoening liefst geen (andere) geneesmiddelen in druppelvorm voor-
schrijven of afleveren. 

- het symbool “uitwendig gebruik” moet duidelijk zichtbaar zijn op de verpakking. Deze term aan sommige men-
sen met taalproblemen goed uitleggen. 

- duidelijke dosisetiketten op de geneesmiddelen. 

PREVENTIE 
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Veenbessensap en de preventie van urinaire infecties 

Inleiding 
Veenbessen (Vaccinium macrocarpon) en vooral veenbessensap worden sedert tientallen jaren gebruikt in de pre-
ventie en de behandeling van urineweginfecties. 
De verwekkende bacteriën van urineweginfecties komen uit de ontlasting (E. coli). De vacciniumbessen zijn be-
kend om hun vermogen om juist die coliforme bacteriën te remmen die de meeste urineweginfecties veroorzaken. 
 
Werkingsmechanisme  
Oorspronkelijk werd het therapeutisch effect van veenbessenextract verkeerdelijk toegeschreven aan zijn hoge 
zuurtegraad. Nu weet men dat de werking van veenbessenextract, met betrekking tot de preventie van recidiveren-
de urinaire infecties, een gevolg is van de specifieke effecten van de proanthocyanidines (tannines). Deze verhin-
deren dat de uropathogenen (zoals E. coli) zich via hun pili aan de uro-epitheliale cellen kunnen vasthechten1. 
 
Werkzaamheid 
Er werden reeds verschillende studies uitgevoerd om de doeltreffendheid van veenbessen na te gaan in de pre-
ventie van urineweginfecties bij gevoelige populaties. Slechts 2 studies worden door een recente Cochrane Data-
base review weerhouden2.  
Daaruit blijkt dat veenbessenconcentraat zorgt voor minder recidieven van urineweginfecties bij vrouwen3,4.  
Er is geen verschil tussen de inname van veenbessensap of de veenbestabletten. Er is echter een voorkeur voor de 
tabletten omwille van hun prijs en veel lagere calorische waarde5. 
Het is nog niet duidelijk wat de optimale dosis is. Wel laten de studies uitschijnen dat een behandeling voor een 
lange periode niet aangewezen is: er kwamen frequent bijwerkingen (reflux, nausea) voor in de meeste studies5. 
 
 
1. FEMS Immunol Med Microbiol. 2003 Oct 15;38(3):181-91.  
2. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(2):CD001321 
3. BMJ. 2001 Jun 30;322(7302):1571 
4. Can J Urol. 2002 Jun;9(3):1558-62. 
5. Clin Infect Dis. 2004 May 15;38(10):1413-9. Epub 2004 Apr 26. 

Vaste vormen: 

 
 
 
Vloeibare preparaten: 

 

    prijs/verpakking prijs/eenheid 

 CRAN-MAX Funciomed 60 caps. 500mg 1 per dag € 24,60 € 0,41 

 CRANBEROLA ARKOPHARMA 60 caps. 1 per dag € 15,25 € 0,26 

 SIMILIA CRANBERRYSIM 30 caps. 400mg 1 per dag € 8,45 € 0,28 

 SIMILIA CRANBERRYSIM 60 caps. 400mg 1 per dag € 14,65 € 0,25 

    prijs/verpakking prijs/eenheid 

 Funciomed VEENBESSENCONCENTRAAT 250ml 15 à 30ml/dag € 13,85 € 0,83 

 CRANBERRY juice 500ml ½ liter mengen 
met 2,5l water € 8,66   

 CRANBERRY SIROOP REVOGAN 200ml 3 x 15ml/dag € 4,35 € 0,98 

 CRANBERRY SIROOP REVOGAN 500ml 3 x 15ml/dag € 8,70 € 0,78 
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Een gemotiveerd verslag dat de diagnose bevestigt, gaat in bijlage. 

Aanvraag voor terugbetaling van magistraal 

bereide pijnstillers 

 

mutualiteitsvignet verzekerde 

Stempel Datum: 
 Handtekening: 

Dit ingevuld formulier dient aan uw ziekenfonds gegeven te worden om een attest voor terugbetaling te bekomen. 

op basis van volgende producten van § 4 van hoofdstuk IV uit bijlage 1, KB 04/07/91: 

 ? acetylsalicylzuur 
 ? coffeïne 
 ? codeïne / codeïnefosfaat 
 ? dextropropoxyfeenhydrochloride 
 ? paracetamol 
 

Ondergetekende, ................................................................................................................... , 
dokter in de geneeskunde, verklaart hierbij dat de gezondheidstoestand van hieronder ver-
melde patiënt een behandeling met pijnstillers vereist, omwille van chronische pijnen als ge-
volg van: 
............................................................................................................................................................................................................... 


