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Verder in dit nummer kan je de geslaagde resultaten lezen van het project
“Merelbeke zit op schema”. Met ondersteuning van SEL en KOVAG konden
de lokale apothekers en artsen bereiken wat evident lijkt maar het niet
echt is. Hoe zorgen we ervoor dat elke patiënt doordrongen wordt van het
voordeel van een medicatieschema, dit als noodzaak aanvaardt en daarom
om zijn papieren afdruk vraagt. Realiseren we hiermee niet dat de patiënt
centraal staat? Immers, de patiënt zelf kan beslissen met wie hij deze info
deelt. We geven de mogelijkheid om volledige informatie over zijn
geneesmiddelengebruik vlot door te geven aan andere zorgverstrekkers.
Opstarten is niet evident en vraagt een discipline. Gelukkig wordt het
opstellen van het schema gefaciliteerd in een aantal arts-en apothekerspakketten en is verdere update minder tijdrovend.
Uit het onderzoek van het Vlaams Agentschap en Gezondheid blijkt dat
zorgverstrekkers zich weinig laten vaccineren. KOVAG neemt het
engagement voor een hogere vaccinatiegraad bij de apothekers. Zoals
andere jaren, willen we patiënten die in aanmerking komen voor
griepvaccinatie en pneumococcenvaccinatie doorverwijzen.
Ondertussen zijn reeds een 8-tal programma’s voor medisch farmaceutisch
overleg goedgekeurd. De financiering ervan werd bovendien licht
aangepast teneinde gemakkelijker toe te laten dat kringen een programma
kunnen opstarten. Ik wens u dit najaar veel goede uitwisselingen, waarbij
in een cultuur van vertrouwen afspraken kunnen worden gemaakt in het
belang van onze patiënt. In afwachting van ons ontmoeten, wens ik ieder
van u een goede vakantie.
Met vriendelijke groet
Apr. Geert Heungens
Voorzitter KOVAG

__________________________
Elektronische facturatie via
Easymed
___________________________
Geïntegreerde praktijkpremie
___________________________
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Goed om weten
- Coruno® en Corvaton® zullen vanaf 1 augustus niet langer terugbetaald worden in hoofdstuk I (zonder attest), maar wel
in hoofdstuk IV (mits attest) voor patiënten bij wie deze specialiteiten al vergoed werden vóór deze datum. De
terugbetalingsaanvraag kan gedaan worden vanuit het voorschrijfprogramma en wordt onmiddellijk
goedgekeurd. Patiënten bij wie een behandeling met Coruno of Corvaton moet opgestart worden na 31/07/2017
kunnen niet van een terugbetaling genieten. (bron: Therabel)
- Sinds 1 juli wordt Xalatan® 0,005% collyre vergoed in hoofdstuk I (zonder attest), voordien was dit enkel mits
attest.
- Teglutik®, een vloeibare orale vorm van riluzol, wordt sinds 1 juli terugbetaald in cat. B mits attest.
- Symbicort® doseeraërosol wordt terugbetaald in cat. B (controle a posteriori) sinds 1 juli.
- Tenofovir disoproxil Sandoz/ Mylan (generieken van Viread) worden vergoed mits attest voor de behandeling
van hiv en hepatitis B.
- Vanaf 1 juli wordt de productie en levering van Tedivax® volledig stopgezet. De firma verminderde de productie
al gradueel sinds begin 2017. De reden is een sterk verminderde wereldwijde vraag naar Tedivax aangezien
verschillende overheden ondertussen de voorkeur geven aan gecombineerde vaccins. Er zijn verschillende
alternatieve vaccins op de Belgische markt aanwezig. De Hoge Gezondheidsraad is op de hoogte van de
productiestop en bereidt momenteel een aangepaste aanbeveling voor die binnenkort beschikbaar zal zijn.
- Vanaf 1 juli wordt Flemoxin® 250mg/5ml, poeder voor orale suspensie niet meer gecommercialiseerd. De
terugbetaling blijft behouden tot 1 januari 2018. Flemoxin Solutab® 500mg en 1g blijven wel beschikbaar.
- Gardasil-9® wordt sinds 1 juni terugbetaald. Ten op zichte van Gardasil beschermt Gardasil-9 tegen nog 5 bijkomende
typen HPV (31, 33, 45, 52 en 58) die, hoewel ze minder vaak voorkomen dan de typen 16 en 18, ook worden
beschouwd als HPV-typen met een hoog risico. Voor terugbetaling vermeldt u op het voorschrift: “eerste
toediening” of “tweede toediening” (+ vermelding van de datum van 1ste toediening) of “derde toediening”
(+ vermelding van de datum van 1ste en 2de toediening).
- Sinds 1 juni is Gynodaktarin® 1200mg ovule opnieuw vergoedbaar.
- Sinds 1 juni 2017 wordt Truvada® (emtricitabine/tenofovir, disoproxil) voor een nieuwe indicatie terugbetaald:
de zogenaamde ‘profylaxe vóór blootstelling’ ((PrEP) pre-exposure prophylaxis). Hierbij krijgt een persoon die
niet geïnfecteerd is door het HIV-virus, maar die een verhoogd risico vertoont, een actieve behandeling
voorgesteld tegen dat virus, om zo het besmettingsrisico te beperken. Voor deze indicatie wordt Truvada
terugbetaald in categorie B mits attest (§8750000). De voorschrijvende arts moet een arts- specialist zijn,
verbonden aan een aidsreferentiecentrum.
Vóór 1 juni was Truvada al in 2 situaties terugbetaald (categorie A mits attest):
▪ behandeling van rechthebbenden die geïnfecteerd zijn met het HIV-virus, ouder dan 12 maanden
▪ behandeling van een pasgeboren kind van een moeder die geïnfecteerd is met HIV
- Op 1 mei ging een groepsgewijze herziening van de bisfosfonaten in voege. Alle bisfosfonaten worden
opgenomen in hoofdstuk I en zijn dus terugbetaalbaar zonder attest. Dit ging eveneens gepaard met een
prijsdaling. Bonendro en Ibandronate Mithra worden niet meer terugbetaald door het RIZIV aangezien de firma
de gevraagde prijsdaling niet heeft aanvaard.
- Fampyra® (fampridine, syn. 4-aminopyridine) is sinds 1 mei terugbetaald mits attest voor de verbetering van
het lopen bij volwassenen met MS met beperkt loopvermogen. Fampyra® is een vorm van fampridine met
verlengde afgifte, met geringer risico van epilepsie. Voor terugbetaling moet Fampyra worden voorgeschreven
door een arts-specialist in de neurologie of neuropsychiatrie.
- De specialiteit Urfadyn PL® op basis van nifurtoïnol, een nitrofuraan gebruikt bij urineweginfecties, is uit de
handel. Nitrofurantoïne, een ander nitrofuraan en een eerstekeuzemiddel bij niet-gecompliceerde lage
urineweginfecties, is nog steeds beschikbaar.

Bronnen: BCFI, RIZIV, APB
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Magistraal: bereidingen voor cutaan gebruik met > 2,5% testosteron opnieuw verboden
Het afleveren van magistrale bereidingen voor cutaan humaan gebruik met een concentratie aan testosteron van
meer dan 2,5% is opnieuw verboden.
In januari 2012 werd dit al een eerste keer verboden door een koninklijk besluit, maar in juni 2013 werd dat KB
vernietigd door de Raad van State. Het verbod op de aflevering van dergelijke bereidingen is onlangs opnieuw
ingevoerd door het KB van 23 april 2017. Het KB volgt daarmee het advies van de Commissie voor
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, die van mening is dat de baten/risicoverhouding van die bereidingen
negatief is.
Virilisatie bij jonge kinderen na het gebruik van testosterongel door hun vader is een groot probleem voor de
volksgezondheid blijkt uit de gevallen van geneesmiddelenbewaking die in België en het buitenland werden
gemeld.
De behandeling van mannelijk hypogonadisme ten gevolge van testosterondeficiëntie is de enige indicatie
opgenomen in de SKP’s van de geneesmiddelen in de vorm van gels met 1 tot 2% testosteron. Het gebruik van
meer geconcentreerde testosterongels, afgeleverd in de vorm van magistrale bereidingen en gebruikt voor andere
doeleinden, in het bijzonder in de strijd tegen veroudering, vormt een off-label gebruik. Nog belangrijker is dat de
werkzaamheid en veiligheid van testosterongels met concentraties van meer dan 2,5% niet wetenschappelijk
bewezen of gedocumenteerd zijn.
Transdermale pleisters worden niet geviseerd door dit koninklijk besluit.

Bron: APB

Griepvaccins voor het seizoen 2017-2018
Samenstelling
Voor het seizoen 2017-2018 wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie volgende samenstelling van de tri- en
tetravalente vaccins aanbevolen:
- A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09;
- A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2);
- B/Brisbane/60/2008 (de zogenaamde "B-Victoria-lijn");
- voor de tetravalente vaccins: daarenboven B/Pukhet/3073/2013 ("B-Yamagata-lijn").
Beschikbare vaccins
Volgens de huidige gegevens zullen de griepvaccins beschikbaar op de Belgische markt voor de winter 2017-2018
allemaal geïnactiveerde vaccins zijn. Er zullen 2 tetravalente vaccins (Alpharix Tetra® en Vaxigrip Tetra®) en één
trivalent vaccin (Influvac S®) beschikbaar zijn.
Het intradermaal vaccin Intanza® en het levend verzwakte intranasaal Fluenz® zullen dit jaar niet in België
gecommercialiseerd worden.
Voorschrift
- Voor terugbetaling dient de arts “derdebetalersregeling van toepassing” op het voorschrift te vermelden
- Wanneer de arts op het voorschrift “Influenzavaccin” vermeldt in plaats van een specialiteitsnaam, kan de
apotheker zowel een trivalent als een tetravalent vaccin afleveren.
Trivalent of tretravalent?
Tot op heden zijn er geen afdoende argumenten om aan te nemen dat de risicopopulatie, gevaccineerd met een
tetravalent vaccin, beter beschermd was tegen ernstige morbiditeit en mortaliteit. Volgens de HGR zijn er voor een
kleine risicogroep bij jonge kinderen met verhoogd risico en bij zwangere vrouwen (protectie ongeboren kind) wel
argumenten om te kiezen voor een tetravalent vaccin. De ziektelast veroorzaakt door een influenza B virus is
namelijk groter dan bij volwassenen, en zij hebben nog geen immuniteit opgebouwd tegen influenza B.
Pneumococcenvaccinatie
Behalve griepvaccinatie zullen apothekers ook opnieuw extra aandacht geven aan pneumococcenvaccinatie en
patiënten die daarvoor in aanmerking kunnen komen doorverwijzen naar de huisarts.

Bron: APB, BCFI
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Gewijzigde terugbetaling clopidogrel 75 mg sinds 1 juni
Sinds 1 juni werden de vergoedingsvoorwaarden van plaatjesaggregatieremmers op basis van 75 mg clopidogrel
(Plavix en generieken) gewijzigd.
Deze specialiteiten worden niet langer in hoofdstuk IV (attest) terugbetaald, maar in hoofdstuk I wat betekent dat
ze voortaan op basis van een voorschrift van de arts zonder attest worden terugbetaald.
Bovendien daalt de prijs van de meeste van deze geneesmiddelen door een alignering van hun prijs op deze van
de goedkoopste. Plavix 75 mg gecommercialiseerd door Sanofi wordt niet meer terugbetaald omdat Sanofi de
nieuwe prijs heeft geweigerd. De ziekteverzekering betaalt wel nog steeds de generieken van dit geneesmiddel
terug alsook de geneesmiddelen Plavix 75 mg gecommercialiseerd door Pi-Pharma.
Voor clopidogrel 300 mg wijzigt er niets (hospitaalgebruik). Om de terugbetaling van Plavix 300 mg in de
specifieke indicaties van hoofdstuk IV (§5420000) te krijgen, moet er nog steeds een machtigingsaanvraag aan de
adviserend geneesheer ingevuld worden.

Bron: RIZIV

Betere terugbetaling voor urinaire autosondage thuis vanaf 1 november
De patiënten die thuis een urinaire autosondage uitvoeren, zullen weldra betere terugbetalingsvoorwaarden
genieten. Deze patiënten worden regelmatig geconfronteerd met meerkosten door de aankoop van bijkomende
sondes of de hoge prijs van de gebruikte sondes. Om die situaties te verhelpen en om beter op de reële
behoeften van de patiënten te kunnen inspelen, werd er een nieuwe reglementering uitgewerkt die op 1
november 2017 in werking zal treden.
De nieuwe reglementering laat de volgende verbeteringen toe:
- het maximum aantal dagelijks terugbetaalde sondes stijgt: van 4 naar 5 sondes/dag en naar max. 8 sondes/dag
voor 2 specifieke aandoeningen, nl. voor patiënten met retentieblaas met een capaciteit niet hoger dan 300ml
en ingeval van neurogene blaas bij kinderen onder de leeftijd van 18 jaar.
- de doelgroep wordt uitgebreid
- een lijst van de terugbetaalbare sondes, met een controle van de prijs van de ingeschreven sondes
- patiënten zullen meteen genieten van de derdebetaler als zij de sondes in de apotheek halen
Terugbetaling
De arts-specialist in het kader van de autosondage stuurt de aanvraag naar de adviserend geneesheer.
Het 1e voorschrift voor de urinesondes wordt opgesteld door de arts-specialist. De behandelende arts kan de
volgende voorschriften opstellen.
Op basis van de machtiging en het voorschrift levert de officina-apotheker de sondes af. De patiënt ontvangt de
terugbetaling rechtstreeks.
Geen enkel bedrag is ten laste van de patiënten voor de aankoop van de sondes, met uitzondering van een
supplement van max. 1 EUR/sonde voor de zogenaamde "meer geavanceerde" sondes (sondes met geïntegreerd
glijmiddel en andere bijkomende functies). De keuze van de sondes wordt gemaakt in overleg tussen de patiënt
en de arts.
Overgangsperiode
Tijdens een overgangsperiode van 6 maanden (tot 30 april 2018) worden de kennisgevingen die nog geldig zijn
door de mutualiteit omgezet naar het nieuwe attest.

Bron: RIZIV
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Tramadol in druppels voor oraal gebruik
Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking ontving recent een melding van een medicatiefout met
tramadol onder vorm van druppels voor oraal gebruik bij een kind van 9 jaar. Er werd een dosis toegediend die
tienmaal hoger was dan de voorgeschreven dosis. Het kind werd opgenomen in een afdeling intensieve zorgen.
De symptomen van tramadol-overdosering zijn: braken, miosis, bewustzijnsstoornissen, convulsies, ademhalingsmoeilijkheden gaande tot ademhalingsstilstand. Bij optreden van deze symptomen is dringende medische zorg en
hospitalisatie van de patiënt noodzakelijk. Medicatiefouten met tramadol in druppels voor oraal gebruik werden
eveneens in andere landen gerapporteerd. Deze medicatiefouten hebben vooral te maken met onvoldoende
kennis over de adequate dosering of onduidelijkheid van de etikettering.
Voor toediening van tramadol in druppels voor oraal gebruik bestaan twee systemen: (1) druppelflacons en (2)
doseerpompen. In de SKP’s van de specialiteiten met doseerpomp wordt vermeld dat bij kinderen de
druppelflacons te verkiezen zijn. Voor deze druppelflacons bestaan er echter verschillen in aantal druppels per ml
oplossing; voor één specialiteit bevat de ene druppel dubbel zoveel mg tramadol als voor de andere specialiteiten.
Op vraag van het FAGG zullen de verantwoordelijke firma’s de etikettering van de specialiteiten van tramadol in
druppels voor oraal gebruik verbeteren. Daarnaast wordt, zeker bij het voorschrijven voor een kind, het volgende
aanbevolen:
Voor de voorschrijvende arts:
- Op het voorschrift een nauwkeurige dosering aangeven die geen aanleiding geeft tot verwarring (bijvoorbeeld in
mg en aantal druppels).
- De patiënten/ouders informeren over de noodzaak om zich strikt te houden aan de voorgeschreven dosering.
- De ouders herinneren aan de noodzaak om het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen te
bewaren.
- De patiënten/ouders informeren over de tekenen van overdosering, en de noodzaak om onmiddellijk een arts of
het Hulpcentrum 112 te contacteren in het geval dat een vergissing in dosering is gebeurd of symptomen van
overdosering optreden (een nauwkeurige observatie is vooral belangrijk na de eerste toediening bij het kind).
Voor de apotheker:
- Nagaan of de voorgeschreven dosering ondubbelzinnig vermeld is op het voorschrift.
- De patiënten/ouders informeren over de noodzaak om de voorgeschreven dosering te respecteren.
- Het aantal toe te dienen druppels per dosis op de doos of het flacon vermelden.
- De patiënten/ouders uitleggen hoe een druppelflacon te gebruiken.
- De patiënten/ouders informeren over de noodzaak om onmiddellijk een arts of het Hulpcentrum 112 te
contacteren in het geval dat een vergissing in dosering is gebeurd of bij symptomen van overdosering.
Specialiteit

Concentratie

Conversie
ml oplossing  aantal druppels
of drukken  mg tramadol

Contramal (vanaf de leeftijd van 1 jaar)

100mg/ 1ml

1ml = 40 druppels = 100mg

Dolzam (vanaf de leeftijd van 14 jaar)

100mg/ 1ml

1ml = 20 druppels = 100mg

Tradonal (vanaf de leeftijd van 1 jaar)

100mg/ 1ml

1ml = 40 druppels = 100mg

Tramadol EG (vanaf de leeftijd van 1 jaar)

100mg/ 1ml

1ml = 40 druppels = 100mg

Tramadol Sandoz (vanaf de leeftijd van 1 jaar)

100mg/ 1ml

1ml = 40 druppels = 100mg

Contramal

100mg/ 1ml

1ml = 8 drukken = 100mg

Tramadol Sandoz

100mg/ 1ml

1ml = 8 drukken = 100mg

Druppelflacons

Doseerpompen

Bron: BCFI - Folia april 2017.44(04)
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Project rond gebruik medicatieschema kent groot succes
Het project “Merelbeke zit op schema” was een groot succes. De gemeente, apothekers, artsen, verpleegkundigen
en andere zorgverleners evenals alle verenigingen werkten actief mee om er voor te zorgen dat elke inwoner weet
wat een medicatieschema (MS) is en - indien nodig - weet hoe een medicatieschema te gebruiken. Bezielers van
het project zijn KOVAG en SEL Zorgregio Gent.
Burger sensibiliseren
Tot op vandaag ziet de patiënt het medicatieschema nog te weinig als een handig hulpmiddel en zeker niet als
een echt communicatiemiddel tussen verschillende diensten en zorgverstrekkers. Daarom besloten KOVAG en SEL
Zorgregio Gent in een pilootproject uit te zoeken of het mogelijk is om in een periode van zes maanden de burger
aan te leren 1) wat een medicatieschema is en 2) dat het ook dient als communicatiemiddel tussen verschillende
zorgverleners. Er werd gekozen om dit uit te proberen in Merelbeke.
Samen sterk
Alle betrokkenen hebben hun steentje bijgedragen: de gemeente heeft faciliterend gewerkt door in de
gemeentelijke communicatiekanalen hier voldoende aandacht aan te besteden, de zorgverstrekkers hebben elkaar
gevonden en zijn samen aan de slag gegaan, de verenigingen uit het middenveld hebben tijdens tal van activiteiten het medicatieschema op de agenda geplaatst, het projectteam tenslotte heeft het project geleid, maar ook
voortdurend met allen gecommuniceerd, iedereen aangespoord en hen van de resultaten op de hoogte gehouden.
Merelbeke zit écht op schema
De cijfers spreken voor zich: de kennis en het hebben van een medicatieschema is sterk toegenomen.
Leeftijdsgroep

Kennis vóór project

Kennis ná project

Tot 46 jaar

22%

100%

47 jaar en ouder

16%

77%

Patiënt met aantal
geneesmiddelen

Gebruik MS vóór project Gebruik MS ná project

3 of meer

33%

62%

5 of meer

38%

75%

In het ziekenhuis steeg het aantal personen van Merelbeke dat bij opname een medicatieschema mee had van
29% naar 43%.
Ook digitale vooruitgang
Tijdens het project kende ook het gebruik van Vitalink een enorme toename in de gemeente. Dit is belangrijk
want de uitrol van het digitaal gedeelde medicatieschema blijkt geen sinecure en verloopt eerder moeizaam.
Ter illustratie: het aantal schrijfoperaties in het Vitalink-Medicatieschema steeg van 298 bij de start van het project
naar 1251 nà het project. Het aantal consultaties in het Vitalink-Medicatieschema steeg van 965 naar 6885!
Toekomstvisie
Het digitaal delen van het medicatieschema is zeker de (nabije) toekomst. Maar ook dan zal de patiënt nog steeds
een papieren schema nodig hebben voor ‘dagelijks’ gebruik. Daartoe moet de kennis en het gebruik ervan aan de
patiënt aangeleerd worden. Het is belangrijk dat de overheid zich dit realiseert en in vele gemeenten de hele
‘community’ ondersteunt bij de implementatie.
Op 8 juni verzamelde het projectteam van 'Merelbeke zit op schema' samen met een afvaardiging van de
huisartsen en van de apothekers op het kabinet van minister Vandeurzen. De overheid was bijzonder lovend over
het project én over de inzet van de gemeente Merelbeke. Om na te gaan of andere gemeenten ook in staat zijn
zulke fantastische resultaten te verwezenlijken zal dezelfde methode worden gebruikt om het medicatieschema
verder uit te rollen in 2 à 5 andere gemeenten. Zijn ook deze resultaten positief, dan wordt overgegaan tot uitrol
in heel Vlaanderen.
Wenst u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Céline Cattoir (celine.cattoir@kovag.be) of
Marleen Haems (marleen.haems@kovag.be)
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Verdovende stoffen en psychotrope middelen: informatie voor reizigers
Reizen vanuit België
Een Belg die in het kader van een medische behandeling geneesmiddelen met verdovende middelen of
psychotrope stoffen moet meenemen naar een land
- van het Schengengebied moet tenminste 10 werkdagen vooraf, een specifiek formulier ingevuld opsturen naar:
FAGG - DG Inspectie
Afdeling Vergunningen, Dienst Verdovende Middelen
Eurostation II - Victor Hortaplein 40/40
1060 Brussel
Na validatie zal het document terugbezorgd worden per post aan de betrokken persoon zodat het bij de
meegenomen medicatie kan bewaard worden tijdens de reis.
Alle gevraagde gegevens van deze verklaring dienen correct ingevuld te zijn, zoniet kan deze niet gevalideerd
worden. Het FAGG vraagt om ook steeds een begeleidende brief bij te voegen met een contactadres en minstens
een telefoonnummer of email zodat zij contact kunnen nemen in geval van problemen.
- buiten het Schengengebied raadpleegt u best op voorhand de website van de INCB www.incb.org ten einde er
de nodige adviezen terug te vinden om op reglementaire wijze geneesmiddelen mee te nemen naar het
desbetreffende land. Als u op deze website geen advies vindt voor het desbetreffende land, is het aangeraden
om de ambassade van dat land in België te contacteren.
Reizen naar België
Een reiziger die in het kader van een medische behandeling geneesmiddelen met verdovende middelen of
psychotrope stoffen moet meenemen naar België, dient dit te kunnen rechtvaardigen d.m.v. een geldig medisch
voorschrift of een door de overheid gevalideerd certificaat zoals bijv. de Schengenverklaring.
Voor verder informatie, kunt u contact opnemen met de dienst Verdovende middelen.
02/528.42.65 - narcotics@fagg-afmps.be

Bron: www.fagg.be

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker breidt uit naar 55-jarigen
De doelgroep van het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker wordt nog dit jaar uitgebreid met alvast
één geboortejaar. Tot nog toe werd iedereen vanaf 56 jaar tot en met 74 jaar om de 2 jaar uitgenodigd. Met deze
beslissing wordt er opnieuw een stap gezet om meer tegemoet te komen aan de Europese richtlijnen, die een
vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker reeds aanbevelen vanaf 50 jaar.
Dit nog recente bevolkingsonderzoek, pas opgestart eind 2013, boekt reeds zeer goede resultaten. In 2015 nam
52% van de doelgroep deel. Zo werden er in Vlaanderen, door dit bevolkingsonderzoek, maar liefst 21% meer
dikkedarmkankers gevonden dan in de periode voor dit bevolkingsonderzoek opgestart werd. Dit voornamelijk in
de vroegtijdige stadia, en juist door die vroegtijdige opsporing vergroot de kans op genezing en is vaak een zeer
intensieve behandeling niet nodig.
Concreet zullen de 55-jarigen die jarig zijn van 01/01 t.e.m. 31/05 gespreid vanaf 1 juni een uitnodiging met
gratis afnameset ontvangen. De andere 55-jarigen ontvangen deze uitnodiging rond hun verjaardag. Zo
ontvangen dus alle 55-jarigen die in aanmerking komen (die dus geen test via huisarts hebben laten uitvoeren in
de afgelopen 2 jaar, of een coloscopie hebben gehad in de afgelopen 10 jaar) dit jaar nog een uitnodiging.

Bron: www.zorg-en-gezondheid.be
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Specialiteiten vergoedbaar in het kader van een zorgtraject of diabetesconventie
Voor patiënten in het zorgtraject diabetes, het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie of in de diabetesconventie
zijn onderstaande geneesmiddelen vergoedbaar mits de correcte vermelding door de arts op het voorschrift:
- “zorgtraject diabetes” (ZTD)
- “zorgtraject chronische nierinsufficiëntie” (ZTN)
- “diabetesconventie” (DC)
Voor de andere patiënten is er nog steeds een attest van de adviserend geneesheer vereist voor terugbetaling.

Specialiteit
ABASAGLAR
ALPHA Leo
ACTOS
APIDRA
BYDUREON
BYETTA
ENGERIX B
EPERZAN
EUCREAS
FENDRIX
FORXIGA
FOSRENOL
GALVUS
HBVAX PRO
HUMALOG
HUMALOG MIX
INVOKANA
JANUVIA
JANUMET
JARDIANCE
JENTADUETO
KOMBOGLYZE

Melding door arts
op voorschrift
ZTD

DC

ZTN
ZTD
DC
ZTD
ZTD
ZTN
ZTD
ZTD
ZTN
ZTD
ZTN
ZTD
ZTN
ZTD
ZTD
ZTD
ZTD
ZTD
ZTD
ZTD

DC
DC

Specialiteit
LANTUS
LEVEMIR
LYXUMIA
MIMPARA
NOVO MIX
NOVORAPID
NOVORAPIDPUMPCART
ONGLYZA
RENAGEL
RENVELA
ROCALTROL
SYNJARDY
TOUJEO SOLOSTAR
TRAJENTA
TRULICITY
VELPHORO
VICTOZA
VIPDOMET
VIPIDIA
VOKANAMET
XIGDUO

Melding door arts
op voorschrift
ZTD DC
DC
ZTD
ZTN
ZTD DC
DC
DC
ZTD
ZTN
ZTN
ZTN
ZTD
ZTD DC
ZTD
ZTD
ZTN
ZTD
ZTD
ZTD
ZTD
ZTD

Hernieuwing aanvraagformulieren statines en ezetimibe
De vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen uit hoofdstuk IV gebruikt in het kader van de behandeling van een familiale en primaire hypercholesterolemie zijn sedert 1 oktober 2016 gewijzigd.
De voorwaarden werden aangepast aan de huidig geldende wetenschappelijke aanbevelingen. Deze
veranderingen hebben tot nieuwe paragraafnummers geleid waardoor artsen nieuwe aanvraagformulieren moeten
indienen.
Het gaat over:
- de statines in het kader van de behandeling van familiale hypercholesterolemie (cat. A)
- ezetimibe (enkel of in associatie) in het kader van de behandeling van familiale hypercholesterolemie (cat. A) en
van de primaire hypercholesterolemie (cat. B).
Over welke aanvraagformulieren gaat het?
Het gaat enkel om aanvraagformulieren die voor 1 oktober 2016 werden ingediend.
Aanvraagformulieren die na 1 oktober 2016 ingediend werden, moeten niet hernieuwd worden omdat deze al
aangepast waren aan de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden en een onbeperkte geldigheidsduur hebben.
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LEIF: het LevensEinde Informatie Forum
LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen,
waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.
Het LEIF-plan
Het LEIF-plan (deel van de campagne 'Voorafgaande zorgplanning') beschrijft in een notendop hoe je - bewust of
niet meer bewust - met je eigen leven(seinde) kan omgaan wanneer je met een belangrijk gezondheidsprobleem
wordt geconfronteerd.
Voor patiënten:
Het LEIF-plan wil mensen toegang geven tot de juiste documenten om in
bepaalde situaties zelf te kunnen beslissen over hun levenseinde. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen een ‘nu-situatie’ en een ‘als-situaties’.
In de ’nu-situatie’ is de patiënt nog bij zijn volle verstand en wil hij nu beslissen
over zijn levenseinde. In de ‘als-situatie’ wil de patiënt nu reeds beslissingen
maken voor wanneer hij dit zelf niet meer kan. De 2 onderdelen omschrijven
concreet welke stappen er ondernomen kunnen worden in elke situatie en waar
de patiënt precies recht op heeft.

Het LEIF-plan is gratis beschikbaar in alle apotheken in Vlaanderen en Brussel.
Deze informatie vindt u ook via de website
De patiënt kan zijn wilsverklaringen vanaf nu ook altijd bij zich dragen in de
vorm van een LEIF-kaart. Deze kaart vermeldt duidelijk over welke
wilsverklaringen de patiënt beschikt. Dit kan een bijkomende garantie bieden
dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van alle ingevulde wettelijke
wilsverklaringen en hierdoor rekening kunnen houden met de voorafgaande
zorgplanning.

De LEIF-kaart kan kosteloos aangevraagd worden (www.leif.be).

Voor professionelen:
Er werd een brochure opgesteld bedoeld voor zorgverleners in de thuiszorg, het woonzorgcentrum of het
ziekenhuis. Het doel van deze brochure is om de gesprekken te faciliteren met patiënten/cliënten/bewoners over
voorafgaande zorgplanning.

U kan de brochure raadplegen via deze link of aanvragen via de website van LEIF.

Informatie voor artsen over zorgvuldig uitvoeren euthanasie
De brochure LEIFdraad is een leidraad voor artsen bij het zorgvuldig uitvoeren van euthanasie. De arts vindt hierin
naast uitgebreide informatie ook de nodige wettelijke formulieren. De brochure is op verzoek verkrijgbaar via het
LEIFartsen-secretariaat (02/456.82.15) of via mail (info@leif.be)

Bronnen: www.leif.be
VAN nieuwsbrief - Juni 2017

Nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s voor MFO goedgekeurd
Recent werden 2 nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s voor MFO goedgekeurd
- ‘Multidisciplinaire aanpak bij Chronische Nierinsufficiëntie’.
Bij patiënten met een chronisch gedaalde nierfunctie is een zorgvuldig en aangepast medicatiebeleid
noodzakelijk. Dit betekent het afwegen van de noodzaak om potentieel nefrotoxische medicatie op te starten
dan wel te stoppen, goede follow-up van de nierfunctie bij deze nefrotoxische geneesmiddelen, en
dosisaanpassing in functie van de graad van nierfalen (eGFR).

- ‘Medicatienazicht bij polyfarmacie’
Het programma heeft als doel medicatienazicht onder de aandacht te brengen en vervolgens de kwaliteit en de
veiligheid van het geneesmiddelengebruik te verbeteren bij risicopatiënten met polyfarmacie. Dit betekent het
optimaliseren van de medicamenteuze behandeling, het voorkomen van geneesmiddel gebonden problemen en
het bevorderen van de therapietrouw.

Bron: RIZIV
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Elektronische facturatie via Easymed
Via Easymed kan u uw elektronische getuigschriften online aanmaken vanaf elke PC of tablet
- selectie van uw patiënt —> via MyCareNet verschijnen de juiste patiëntgegevens.
- nomenclatuurnummer aanklikken —> de exacte tarieven en remgelden worden geladen.
- getuigschrift digitaal opslaan.
Zolang de facturatie niet voltooid is, kan u het getuigschrift nog aanpassen.
KOVAG-Tarimed zorgt voor
-

uw uitbetaling tegen de 14de van de volgende maand
duidelijke overzichten
opvolging van alle betalingen van de ziekenfondsen
opvolging van de elektronische boodschappen van de ziekenfondsen
eventuele herindiening bij weigeringen door de mutualiteit

Geïntegreerde praktijkpremie
- eFact toepassen via Easymed heeft recht op dit deel van de geïntegreerde praktijkpremie

Kovag Easymed

98010112345d

NAAM
VOORNAAM
01/01/1998
98010112345
Mut. : 120 CT1/CT2 : 110/110

Wenst u meer info en de toegangsprocedure voor Easymed, neem contact met KOVAG-Tarimed.
KOVAG-Tarimed
Kortrijksesteenweg 157
9830 Sint-Martens-Latem

T 09 225 41 90
F 09 225 99 75
E tarimed@kovag.be

Geïntegreerde praktijkpremie
Maandag 26/6/2017 werden op de Medicomut de cijfers rond de geïntegreerde praktijkpremie voorgesteld en
de modaliteiten voor 2017.
Er werd beslist om de normen voor 2017 niet te verhogen en de voorwaarden voor 2016 te behouden.
Er dienen wel meer criteria behaald te worden (4 i.p.v. 3 voor de premie van 3.400 € en 6 i.p.v. 5 voor de premie
van 4.550 €), zoals vastgelegd in de conventie 2016-2017.

Bron: Domus Medica
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