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In het rapport van de gezondheidsenquête van 2013, uitgegeven door het
wetenschappelijk instituut Volksgezondheid, kunnen we lezen dat 47 %
van de Vlaamse risicobevolking voor de seizoensgriep werd gevaccineerd.
Mooi resultaat, doch evenwel onder de objectieven die de Vlaamse
overheid in zijn beleidsdoelstellingen en actieplannen naar 2020 ambieert
(50 % vaccinatie onder 65 jaar en 75 % boven 65 jaar). Bovendien blijkt
dat de vaccinatiegraad eerder een plateau bereikt heeft en dat er sinds
2008 nog weinig evolutie is.
Mogelijks zou een medisch-farmaceutisch overleg, waarvan het KB recent
is verschenen, de dynamiek kunnen herstellen. Het MFO heeft als
belangrijkste doel het verbeteren van de zorg geleverd aan de patiënt
door het op elkaar afstemmen van de respectievelijke rol van artsen en
apothekers inzake het rationeel voorschrijven, het afleveren en het veilig
gebruik van geneesmiddelen.
Is het onderwerp “griepvaccinatie” binnen een MFO zinvol? Persoonlijk
meen ik dat overleg hierover nuttig is. Immers, uit bovenvermelde
enquête blijkt dat de vaccinatiegraad bij jong volwassen risicopatiënten
zeer laag is. We weten allen dat dit een moeilijke doelgroep is om te
bereiken, te sensibiliseren en te motiveren. Met twee kan je meer bereiken
dan alleen…
Dit jaar worden quadrivalente vaccins geïntroduceerd. Hoe beoordelen de
apotheker en arts of er sprake is van een betere prijs/kwaliteitsverhouding? Wat moet de apotheker binnenkort inkopen in functie van uw
voorschrift? Gezien de productie van een vaccin vanuit kippeneieren zeker
3 maand duurt, wordt de apotheker in de maand mei verzocht zijn
bestelling te plaatsen. In vergelijking met de productie van vaste orale
vormen is de productie van een vaccin risicovoller en afgekeurde loten
waren nog in een recent verleden oorzaak van tekorten. First asked, first
served…
Op korte termijn een MFO organiseren, dat toelaat in samenspraak
beslissingen te nemen, is wellicht niet mogelijk. Ik hoop dan ook van
harte dat u als arts open staat voor de vragen van mijn collega’s.
Met vriendelijke groet

Getuigschriften voor
derdebetaler: tarifering via
KOVAG-Tarimed
__________________________

Apr Geert Heungens

Kortrijksesteenweg 157 - 9830 St-Martens-Latem
Tel 09 225 41 90 - E info@kovag.be - www.kovag.be

Magistraal: behandeling van schurft
Scabiës of schurft is een jeukende huidaandoening, veroorzaakt door een parasitaire besmetting met de
schurftmijt (Sarcoptes scabiei hominis). De incubatieperiode is ongeveer 3 weken. Transmissie gebeurt via direct
langdurig contact of frequent direct contact (bijvoorbeeld verzorging). Een minder frequente weg voor
transmissie is via besmette kledij, linnen en beddengoed. Promiscuïteit, gemeenschapsleven met frequent
huidcontact en gebrek aan hygiëne zijn bevorderende factoren, maar schurft treedt op in alle leeftijdsgroepen
en bij alle sociale niveaus.
Magistrale bereidingen voor lokale behandeling van schurft bij volwassenen
- Eerste keus: Permethrine
Permethrine heeft een goede activiteit en veroorzaakt weinig bijwerkingen. Eén enkele applicatie is in principe
voldoende, maar in ernstige gevallen of in geval van twijfel over correcte toepassing wordt een tweede
applicatie met één week interval aanbevolen. Permethrine moet aangebracht worden op het hele lichaam,
behalve het hoofd, gedurende 8 tot 12 uur, en moet nadien verwijderd worden door te wassen.
Huidirritatie kan optreden.
R/ Permethrine hydrofiele crème 5% TMF
Permethrine
2,5g
Cetomacrogol 1000
2,4g
Cetosearylalcohol
5,1g
Witte vaseline
7,5g
Vloeibare paraffine
3g
Water voor bewaring
ad 50g

Niet terugbetaalde bereiding.
Alternatieven:
- Benzylbenzoaat is minder werkzaam en er komt vaker lokale irritatie, branderigheid, roodheid en uitdroging
voor dan na behandeling met permethrine. Er werd ook contacteczeem beschreven als mogelijke bijwerking.
Patiënt dient zich over volledige lichaam in te smeren, met uitzondering van het gelaat. De behandeling moet
minstens 3 opeenvolgende dagen aangebracht worden.
R/ Benzylbenzoaat emulsie 25% TMF
Benzylbenzoaat
50g
Lichte vloeibare paraffine
50g
Emulgerende cetomacrogolwas
5g
Gezuiverd water
ad 200g

Terugbetaalde bereiding (max. 600g/voorschrift):
Remgeld gewoon verzekerde: € 1,20 voor 100g
Remgeld voorkeurstarief: € 0,32 voor 100g
- Crotamiton heeft een duidelijk lagere werkzaamheid dan permethrine. Er zijn verschillende applicaties nodig,
maar er worden weinig bijwerkingen gerapporteerd. Het hele lichaam met uitzondering van het aangezicht en
de hoofdhuid moeten ingesmeerd worden. De emulsie wordt eenmaal per dag ’s avonds aangebracht,
gedurende 3 tot 5 dagen.
R/ Emulsie met 10% Crotamiton TMF
Crotamiton
20g
Vloeibare paraffine
40g
Emulgerende cetomacrogolwas
8g
Gezuiverd water
ad 200g

Terugbetaalde bereiding (max. 600g/voorschrift):
Remgeld gewoon verzekerde: € 1,20 voor 100g
Remgeld voorkeurstarief: € 0,32 voor 100g

Bronnen: Huisarts Nu december 2007; 36(10)
BCFI – Folia Farmacotherapeutica - April 2015
TMF
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Goed om weten
- Belustine® (lomustine), een cytostatisch geneesmiddel, is sinds 1 mei vergoedbaar volgens de voorwaarden
van hoofdstuk IV-bis. Geneesmiddelen uit hoofdstuk IV-bis zijn buitenlandse geneesmiddelen die niet in België
geregistreerd zijn, maar waarvoor het RIZIV toch een tussenkomst verleent mits attest.
- Triumeq® (dolutegravir, abacavir en lamivudine) wordt sinds 1 mei terugbetaald mits attest voor de
behandeling van patiënten met HIV.
- Vanaf 1 mei wordt Velphoro® 500mg terugbetaald mits attest of vermelding “Zorgtraject Nierinsufficiëntie
(ZTN)”. De werkzame stof, sucroferri-oxyhydroxide, is een fosfaatbinder. Het wordt gebruikt om de
bloedfosfaatspiegel onder controle te houden bij volwassenen met langdurige nierziekte die hemodialyse of
peritoneale dialyse ondergaan.
- Vanaf 1 juli stopt Allergan met de levering van Lumigan® 0,03% Multidose oogdruppels. Bijgevolg zal
Lumigan 0,01% Multidose de enige multidose zijn die in België nog verkrijgbaar is. Voor patiënten die nood
hebben aan een formulering zonder bewaarmiddelen, blijft Lumigan 0,03% Unit Dose verkrijgbaar.
- Creon® 40.000 is momenteel niet beschikbaar in België. De andere 2 doseringen, Creon 25.000 en Creon
10.000 blijven wel beschikbaar.
- Omwille van economische redenen wordt de productie van Moduretic (56 co. en 112 co.) permanent
stopgezet. Moduretic is nog beschikbaar tot uitputting voorraad. De terugbetaling ervan is nog voorzien tot
eind september 2015.
- Vanaf 31 augustus 2015 stopt de firma AbbVie met de commercialisatie van Lucrin Depot® (leuproreline). Het
betreft de vormen Lucrin Depot® 3,75 mg en Lucrin Depot® 11,25 mg in de indicatie van palliatieve
behandeling van gevorderde prostaatkanker.
- Sinds 1 april worden Kinzalmono® en Micardis® vergoed in hoofdstuk I. Er is dus geen attest of vermelding
meer nodig. Voor de terugbetaling van Kinzalkomb en Micardis Plus is er wel nog een attest nodig.
- Eperzan® wordt terugbetaald mits attest voor de behandeling van diabetes type 2. Voor patiënten
die opgenomen zijn in het zorgtraject diabetes, is de vermelding ‘ZTD’ voldoende.
- De terugbetaling van de specialiteit Aricept® werd geschrapt sinds 1 april. Deze schrapping van terugbetaling
is het gevolg van een maatregel genomen m.b.t. maximumprijzen voor geneesmiddelen in het domein van
Alzheimer. De generische versies en Aricept van de firma PI-Pharma blijven nog vergoedbaar.
- Sinds 1 april wordt Nolvadex® 10 mg, 98 co niet langer gecommercialiseerd. Nolvadex-D 20mg 56 co blijft
beschikbaar en terugbetaald in cat. A.
- Sinds 1 maart wordt er een nieuwe verpakking van Celebrex® terugbetaald nl., 200mg x 100 co.
- Verschillende verpakkingen van Corbilta® (levodopa/carbidopa/entacapon) zijn vanaf 1 maart vergoedbaar
mits attest voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.
- Xarelto® wordt sedert maart ook vergoed voor de behandeling van longembolie (LE) of ter preventie van een
recidief diep veneuze trombose (DVT) of LE na een longembolie.
- Cymbalta® 28 x 30 mg is vanaf 1 maart vergoedbaar. Voor de bereiding R/ Cymbalta 30 mg pro gel I dt 60
kan deze specialiteit een oplossing bieden qua terugbetaling aangezien magistrale bereidingen met
gastroresistente specialiteiten zoals Cymbalta niet vergoedbaar zijn.
- Sinds 1 maart is er geen enkele terugbetaling meer voor Targinact®. Sinds 1 mei 2013 werden geen nieuwe
patiënten meer toegelaten in de terugbetaling. Sinds 1/03/2015 werd ook de terugbetaling stopgezet voor
patiënten die nog over een attest beschikten.
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K.B. van 3 april 2015: een solide basis voor het medisch-farmaceutisch overleg
Het Koninklijk Besluit dat een kader schept voor het medisch-farmaceutisch overleg (MFO) is op 20 april
verschenen in het Belgisch Staatsblad. In de loop van de volgende weken is een vergadering tussen de
artsenverenigingen en de apothekersverenigingen gepland om dit project verder uit te werken.
Het belangrijkste doel van dit KB is "het verbeteren van de zorg geleverd aan de patiënt door het op elkaar

afstemmen van de respectievelijke rol van artsen en apothekers inzake het rationeel voorschrijven, het afleveren
en het veilig gebruiken van geneesmiddelen."
Overleg in lokale vergaderingen
Het KB stelt dat deze multidisciplinaire samenwerking gebeurt "in lokale vergaderingen waarin de aanwezige

artsen en apothekers deelnemen aan een opbouwende bespreking. Deze bespreking handelt vooral over de
problemen in de praktijk en over mogelijke oplossingen. Tijdens de vergadering worden er, zo veel als mogelijk,
aanbevelingen aangenomen om de voorgestelde oplossing toe te passen."
Als bijlage aan het KB werd een niet-beperkende lijst van mogelijke onderwerpen toegevoegd:
- risicobeheersing (interacties, automedicatie, substitutie)
- het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen
- problemen met polymedicatie
- bevorderen van therapietrouw
- respectievelijke rol van artsen en apothekers
- het voorschrijven van geneesmiddelen in een rustoord voor bejaarden, in een rust- en verzorgingstehuis of in
een psychiatrisch verzorgingstehuis
- concrete toepassing van het voorschrijven onder algemene benaming
- evaluatie van de voorschrijfindicatoren met aanduiding van de betrokken therapeutische klasse
Een bedrag van € 980.000 zal verdeeld worden over de lokale projecten, a rato van 2.500 € per goedgekeurd
project. Tien 'quality awards' van 2.000 € zullen eveneens elk jaar toegekend worden om de beste projecten te
belonen.
Dit nieuwe KB vormt een solide basis waarop een echt overleg met de artsen zal kunnen worden gebouwd, dat
wil zeggen een concreet en praktisch overleg, gericht op de problemen waarmee men op het terrein en op lokaal
niveau te maken krijgt.
Meer info op: www.apb.be/nl/corp/De-Algemene-Pharmaceutische-Bond/Actualiteit/nieuws/Pages/Een-solide-

basis-voor-het-medisch-farmaceutisch-overleg.aspx

Verdeling van jodiumtabletten: voorlopig verandert er niets
Het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied voorziet in het op voorhand verdelen van
stabiel jodium aan gezinnen en collectiviteiten in de zogenaamde planningszones, dit is in een straal van
20 km rond de grote nucleaire installaties in België of in de buurlanden, nabij onze grenzen en in een straal van
10 km voor de nucleaire installatie in Fleurus, alsook in de aanleg van gedecentraliseerde voorraden en de
verplichte aanwezigheid van KI-poeder (500 g) in de apotheken voor de gebieden hierbuiten.
Op basis van een revaluatie door de Europese autoriteiten voor stralingsbescherming adviseert de Hoge
Gezondheidsraad (HGR) om stabiel jodium toe te dienen aan de risicogroepen (kinderen, zwangere vrouwen
en vrouwen die borstvoeding geven) die verblijven binnen een straal van 100 km of zelfs meer van de
nucleaire installaties. Binnen een straal van 20 km geldt nog steeds de aanbeveling om aan alle personen jodium
toe te dienen, tenzij bij contra-indicatie. "Aangezien de snelheid waarmee niet-radioactief jodium wordt
ingenomen een essentieel element is om het beschermend effect te garanderen, en gezien de tijd die nodig is
voor de bereiding door de apothekers van individuele dosissen kaliumjodide uit opgeslagen poeder pleit de HGR
voor "de verplichte aanwezigheid in alle apotheken, van grote verpakkingen met (bv. 1.000 of 5.000) 65 mg
kaliumjodidetabletten, met een voorraad aan te verspreiden bijsluiters."
De bevoegde overheden moeten zich nog uitspreken over het advies. De modaliteiten voor de verdeling van
jodiumtabletten aan de bevolking blijven tot nader order ongewijzigd.

Bronnen: www.apb.be - Nieuwsberichten - 16/04/2015
BCFI - Goed om weten - 21/04/2015
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Recente wijzigingen sinds 1 april: prijsdalingen, administratieve vereenvoudigingen
Sinds 1 april werd de prijs van een aantal geneesmiddelen voor de behandeling van hypertensie, depressie
en dementie verlaagd, dit om de prijs van het goedkoopste geneesmiddel te benaderen. Voor sommige
geneesmiddelen vereenvoudigen de voorwaarden voor terugbetaling.
Geneesmiddelen voor behandeling van hypertensie op basis van telmisartan alleen (Kinzalmono® en
Micardis®)
- Prijsverlaging met 15,1 % tot 33,3 %, afhankelijk van de verpakkingen en de doseringen.
- Een attest of vermelding is niet meer nodig.
Geneesmiddelen voor de behandeling van depressie op basis van escitalopram
- Prijsverlaging van alle geneesmiddelen op basis van escitalopram, zowel de oorspronkelijke als de generische.
Geneesmiddelen voor de behandeling van dementie
- Prijsverlaging van de oorspronkelijke en generische geneesmiddelen.
- Het RIZIV betaalt de Aricept-geneesmiddelen, door de firma Pfizer op de markt gebracht, niet meer terug.
Deze schrapping van terugbetaling is het gevolg van een maatregel genomen m.b.t. maximumprijzen voor
geneesmiddelen in het domein van Alzheimer. De firma Pfizer is niet ingegaan op deze prijsdaling en als
gevolg hiervan wordt Aricept geschrapt uit de lijst van de terugbetaalde geneesmiddelen. Ook voor patiënten
die na 1 april 2015 nog een geldig attest hebben, is Aricept® niet meer terugbetaald. Deze specialiteiten
zouden (voorlopig) wel op de markt blijven.
- Het RIZIV blijft de generische versies van dat geneesmiddel, en ook de Aricept-geneesmiddelen die de firma
Pi-Pharma op de markt heeft gebracht, terugbetalen.

Bron: RIZIV

Harmonisering terugbetalingsvoorwaarden van gliptines
Tot nu toe was het voorschrijven van DPP4-remmers (ook wel "gliptines" genoemd) niet altijd eenvoudig
omwille van de verschillen in de terugbetalingsvoorwaarden. Een harmonisering van de voorwaarden was dus
zeker wenselijk.
Wijzigingen sinds 1 maart 2015:
- alle DPP4- remmers zullen nagenoeg voor dezelfde indicaties worden terugbetaald.
- de terugbetaling zal meteen worden toegekend voor een maximale periode van 12 maanden en dit vanaf de
eerste aanvraag.
- de terugbetalingsvoorwaarden voor de vaste combinatie van gliptine met metformine zullen ook worden
vereenvoudigd: voortaan zal de terugbetaling van een vaste combinatie gliptine + metformine niet meer
afhankelijk zijn van het vooraf indienen van een aanvraag tot terugbetaling van een gliptine.
DPP-4 remmers worden terugbetaald in combinatie met:
Saxagliptine
(Onglyza®)

Sitagliptine
(Januvia®)

Vildagliptine Linagliptine Alogliptine
(Galvus®)
(Trajenta®) (Vipidia®)

Metformine

ja

ja

ja

ja

ja

Su/repaglinide

ja

ja

ja

nee

ja

Metformine + Su/repaglinide

ja

ja

ja

ja

nee

Basale insuline met/zonder
andere orale behandeling

ja

ja

ja

ja

ja

Bron: PharmaPlanet (http://www.pharmaplanet.be/nl/content/dpp4-minder-administratie-vanaf-1-maart)
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Nieuwe definitie ‘goedkoop’ voorschrijven
Sinds 1 januari zijn de regels voor het goedkoop voorschrijven per discipline gewijzigd. Per discipline zijn er
quota vastgelegd. Zo moet bijvoorbeeld minimaal de helft van wat huisartsen voorschrijven, ‘goedkoop’ zijn. De
bedoeling is voorschrijvers aan te moedigen de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven, zodat de
overheid meer middelen overhoudt om te investeren in onder andere vernieuwing.
Welke geneesmiddelen vallen onder de nieuwe definitie?
- Geneesmiddelen waarvoor het referentieterugbetalingssysteem van toepassing is:
- (op merknaam) voorgeschreven generische geneesmiddelen en originele geneesmiddelen, waarvan de prijs
gedaald is tot op het prijsniveau van de generiek, die bovendien behoren tot de groep van ‘goedkoopste’
geneesmiddelen
- Geneesmiddelen voorgeschreven op stofnaam
- Biosimilaire geneesmiddelen (‘biosimilars’) en in prijs gedaalde (originele) biologische geneesmiddelen.
Hoe ‘goedkoop’ voorschrijven?
- op merknaam: u gaat zelf na of een geneesmiddel ‘goedkoop’ is. Dit kan bv. via online zoekmotoren op de
website van het RIZIV, via de website van het BCFI of via diverse applicaties voor Androïd smartphone en
tablet of voor IOS iPhone en iPad die beschikbaar zijn via Google Play, in de App Store, enz.
- op stofnaam: de apotheker is verplicht om in dat geval een ‘goedkoopste’ geneesmiddel af te leveren.
Per groepering(*) bepaalt de kostprijs per eenheid of een specialiteit behoort tot de groep van de ‘goedkoopste’
geneesmiddelen. Hierbij wordt een marge van 5% gehanteerd. Elke groepering bevat minstens 3 verschillende
beschikbare specialiteiten.
( )
* De vergoedbare farmaceutische specialiteiten worden als volgt gegroepeerd:
- identiek werkzaam bestanddeel (of combinatie van werkzame bestanddelen), ongeacht de zoutvorm
- identieke sterkte
- identieke verpakkingsgrootte
- toedieningsvorm (opgelet: bij ‘vast oraal’ is ‘vast oraal met vertraagde werking’ een aparte groepering).
Voorschrijfpercentages per discipline
Algemeen geneeskundigen
Geneesheren-specialisten in inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de
klinische hematologie
Geneesheren-specialisten in inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de
endocrino-diabetologie
Geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde
Geneesheren-specialisten in medische oncologie
Geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie
Geneesheren-specialisten in de cardiologie
Geneesheren-specialisten in de heelkunde
Geneesheren-specialisten in de neurochirurgie
Geneesheren-specialisten in de dermato-venerologie
Geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie
Geneesheren-specialisten in de gynaecologie-verloskunde
Geneesheren-specialisten in de geriatrie
Geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde
Geneesheren-specialisten in de neurologie
Geneesheren-specialisten in de psychiatrie
Geneesheren-specialisten in de neuropsychiatrie
Geneesheren-specialisten in de oftalmologie
Geneesheren-specialisten in de orthopedische heelkunde
Geneesheren-specialisten in de otorhinolaryngologie
Geneesheren-specialisten in de pediatrie
Geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en de revalidatie
Geneesheren-specialisten in de pneumologie
Geneesheren-specialisten in de radiotherapie
Geneesheren-specialisten in de reumatologie
Geneesheren-specialisten in de stomatologie
Geneesheren-specialisten in de urologie
Tandartsen
Andere geneesheren-specialisten

50%
42%
34%
53%
39%
46%
43%
45%
43%
39%
65%
42%
41%
43%
36%
49%
42%
16%
43%
24%
34%
44%
29%
44%
32%
70%
41%
75%
18%

Bron: www.riziv.be
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Ontbrekende geneesmiddelen
In onze vorige editie werden de verschillende oorzaken en gevolgen van niet-beschikbaarheid van
geneesmiddelen al toegelicht. Aangezien dit ontbreken van geneesmiddelen een belangrijk probleem is, willen
we hier regelmatig opnieuw de aandacht op vestigen.
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de producten die het meest (top 10) besteld werden door
Vlaamse apothekers via www.farmacontingentering.be. Via deze website kunnen apothekers nagaan welke
geneesmiddelen gecontingenteerd zijn en producten die niet beschikbaar zijn, bestellen. Een levering de dag zelf
kan niet altijd gegarandeerd worden.
februari 2015
Glucophage 500mg 60 co
Flixotide 50y 120 pufs
Flixotide 250y 120 pufs
Questran 4g 50 zakjes
Aggrenox 200/25mg 60 caps
Valtran 60ml
Seretide inhalat 25/50y 120 dos
Seroxat 20mg glaxosmith 56 co
Betnelan V 30g creme
Feldene 20mg 30 lyotabs

maart 2015
Glucophage 500mg 60 co
Emconcor mitis 5mg 56 co
Questran 4g 50 zakjes
Valtran 60ml
Seretide inhalat 25/50y 120 dos
Flixotide 250y 120 pufs
Betnelan V 30g creme
Cymbalta 60mg 98 caps
Avamys 27,5y neusspray 120 dos
Tradonal odis 50mg 30 tabs

Onbeschikbaarheden die een gezondheidsrisico inhouden
Het ontbreken van geneesmiddelen is niet enkel problematisch voor het stockbeheer van de apotheker, maar
kan ook ernstige gezondheidsrisico’s voor de patiënt met zich meebrengen. De Algemene Pharmaceutische Bond
(APB) is een online-enquête gestart om de omvang van deze risico’s te documenteren. Op die manier willen zij
de overheid en alle betrokken partijen wijzen op het probleem.
Enkele voorlopige cijfers uit de enquête na ongeveer 1 maand:
- in 1 maand tijd zijn er 150 risicogevallen gemeld, of gemiddeld 5 per dag, waarvan 53 door Vlaamse
apothekers
- de 150 meldingen hebben betrekking op 70 verschillende producten
- in 4 op de 10 gevallen kon de patiënt niet geholpen worden. In bijna de helft van de gevallen moest de patiënt
meer dan 3 dagen wachten op het geneesmiddel
- in 40% van de gevallen werd het risico voor de gezondheid van de patiënt door de apotheker beschouwd als
‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’.
In de laatste weken werd een daling van het aantal meldingen vastgesteld. Mogelijks wijst dit op een verbetering
van de situatie, maar de resultaten van de volledige enquête moeten nog afgewacht worden.

Bronnen: APB
www.farmacontingentering.be

Terugbetaling Lantus en Levemir - herinnering
Lantus en Levemir zijn vergoedbaar in categorie A met een attest. Ze kunnen ook terugbetaald zijn met een
vermelding op het voorschrift:
- Lantus: vermelding ZTD (zorgtraject diabetes) of DC (diabetesconventie)
- Levemir: alleen vermelding DC (diabetesconventie)
In tegenstelling tot de andere insulines, is er van Lantus en Levemir maar 1 verpakking per voorschrift
vergoedbaar.
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Tarifering per eenheid (TPE) van bepaalde geneesmiddelen voor rusthuisbewoners
Voor patiënten in een RVT / ROB moeten de vergoedbare specialiteiten in orale vaste vorm per eenheid
getarifeerd worden. Om de software- en organisatieproblemen op te vangen wordt een progressieve
implementatie van TPE voorzien. Deze overgangsperiode loopt af op 31 augustus 2015. Met deze maatregel
beoogt de overheid een besparing te realiseren door het aantal ongebruikte verpakkingen te laten dalen en de
vergoedingsbasis steeds te berekenen op de grootst beschikbare verpakking.
De tarifering per eenheid is van toepassing voor de geneesmiddelen voor vaste bewoners van woonzorgcentra,
dus niet in “kort verblijf”.
Het afleveren van geneesmiddelen per eenheid is niet verplicht.
Hoe kan de arts voorschrijven?
Het klassieke medicatievoorschrift blijft de wettelijke basis voor de aflevering van de geneesmiddelen.
Het is belangrijk dat de patiënten beschikken over de nodige voorschriften waarmee zij de behandeling van hun
chronische ziekte kunnen voortzetten tussen twee doktersbezoeken in. Algemeen geldt dat de aflevering
«voorschrift ontbreekt » moet worden verboden (het voorschieten van een verpakking zonder voorschrift
impliceert immers een verschuiving tussen het gebruik van het geneesmiddel en de terugbetaling ervan).
Vermelding van de posologie
De apotheker moet op elk moment de posologie kennen van de geneesmiddelen om het aantal eenheden dat
moet gefactureerd worden correct te kunnen bepalen. Het vermelden van de posologie op het voorschrift is een
wettelijke verplichting.
Vermelding van de verpakkingsgrootte
Ofwel moet het juiste aantal eenheden van de verpakking op het voorschrift vermeld worden ofwel kan bij een
voorschrift op stofnaam (VOS) de dosering, de posologie en de duur van de behandeling (max. 3 maanden)
vermeld worden.
Opmerking: de vermelding “groot model” is niet conform de wetgeving.
RVT-Formularium en VOS
De invoering van TPE versterkt de nood aan een goed formularium en/of VOS. Zo kan de hoeveelheid
ongebruikte medicatie (wegens wijziging of stopzetting van de therapie) beperkt gehouden worden.
Bij een voorschrift op stofnaam (VOS) levert de apotheker, behoudens overmacht, verplicht een specialiteit af die
behoort tot de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen.
Het medicatieschema
In het medicatieschema van elke WZC-patiënt wordt de posologie en het innamemoment van alle
geneesmiddelen, alsook de duur van de behandeling vermeld. Het medicatieschema is bepalend voor de
tarifering van het aantal eenheden per week.
Hoe kan de apotheker afleveren?
De apotheker behoudt de vrijheid om af te leveren onder vorm van:
- publieksverpakkingen;
- gefractioneerde verpakkingen, dus per blister (primaire verpakking moet gerespecteerd worden);
- “Individuele Medicatie Voorbereiding” (IMV): dit is een aflevering per eenheid, manueel of gerobotiseerd.
IMV houdt in dat de apotheker één of meerdere geneesmiddelen uit hun primaire verpakking haalt en
samenbrengt in een enkele gesloten individuele verpakking, bestemd voor toediening aan een bepaalde patiënt
op een bepaald tijdstip.
Hoe zal de tarifering gebeuren?
Bij het uitvoeren van een voorschrift zullen, zowel aan de patiënt als aan het RIZIV, de terugbetaalde
geneesmiddelen in vaste orale vorm (tabletten, capsules, …) getarifeerd worden per eenheid voor periodes van
7 dagen. De prijs is gebaseerd op de grootste beschikbare vergoedbare verpakking.
Niet-terugbetaalde geneesmiddelen en andere vormen (vb. zalven, siropen, suppo’s, …) vallen niet onder TPE.
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eHealth services in de apotheek
Er zijn tal van eHealth services waar de apotheker reeds gebruik van kan maken. Sommige van deze services zijn
nog niet beschikbaar in alle apotheken. Softwarehuizen draaien dan ook op volle toeren om dit te realiseren.
Een overzicht:
MyCareNet
Alle apotheken kunnen sinds eind 2013 gebruik maken van MyCareNet om de verzekerbaarheid van patiënten
op te vragen.
De meeste apothekers kunnen reeds de akkoorden voor hoofdstuk IV raadplegen. Op vandaag kan er nagegaan
worden of er al dan niet een akkoord is. In een volgende fase zal de apotheker voor attesten met een beperking
in aantal terugbetaalbare verpakkingen, kunnen nagaan op welke hoeveelheid de patiënt nog recht heeft.
eHealth Consent of geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die de patiënt aan zijn zorgverleners geeft
om zijn gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de
gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de
regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De patiënt kan zijn goedkeuring geven via:
- de toepassing ehealthConsent
- via huisarts, zorgverlener, ziekenfonds, apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis.
Alle apotheeksoftwarepakketten laten het registreren van de eHealth Consent toe.
Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)
Wanneer een patiënt zijn toestemming heeft gegeven (via een eHealth Consent), kan de apotheker zijn/haar
geneesmiddelengebruik van het voorbije jaar consulteren. Het grote voordeel is dat de apotheker hierbij een
vollediger overzicht heeft van het geneesmiddelengebruik van de patiënt. Uitsluitend geneesmiddelen en
magistrale bereidingen, voor humaan gebruik, die afgeleverd worden op naam van de patiënt, worden
geregistreerd.
Het GFD is nu bijna een jaar actief en bijna 1 op 3 apothekers maakt gebruik van deze dienst. De databank
bevat de (vercijferde) gegevens van 2,7 miljoen patiënten, aan wie tot op heden ruim 27 miljoen
geneesmiddelen afgeleverd werden.
Recip-e
Wanneer een patiënt in de apotheek een papieren voorschrift aanbiedt, voorzien van een specifieke barcode met
het unieke voorschriftnummer, dan zal de apotheker deze barcode inscannen. Het softwarepakket van de
apotheek stuurt via de eHealth-platformconnectie een opvraging naar de Recip-e databank, ontvangt het
voorschrift en visualiseert dit op het scherm. De apotheker bevestigt de aflevering naar Recip-e toe bij het
afsluiten van de verkoop en het ‘voorschrift’ verdwijnt daarmee van de Recip-e server.
Zodra de apotheker één geneesmiddel van het voorschrift aflevert, blijft het voorschrift in de apotheek.
Desgevallend kan de aflevering van andere geneesmiddelen van het voorschrift in dezelfde apotheek uitgesteld
worden tot een latere datum.
Een groot deel van de kinderziekten waaraan Recip-e in de beginfase leed, zijn nu opgelost. APB zal in de
komende weken de huidige technische problemen in kaart brengen.
Het elektronisch voorschrift kon eind april nog niet in alle apotheken gelezen worden, maar ook dit zal in de
maanden mei en juni verder uitgerold worden.
Vitalink medicatieschema
Het Vitalink-medicatieschema geeft een overzicht van alle medicatie die de patiënt op een bepaald moment
hoort in te nemen. Het bevat informatie over het medicijn (merknaam), de in te nemen dosis, de wijze van
toediening, het tijdstip of moment van gebruik en de duur van gebruik. Daarnaast bevat het medicatieschema
ook administratieve gegevens over auteur, creatiedatum, unieke identificatie van het element, INSZ-nummer en
naam van de patiënt, etc.
Bepaalde zorgverleners kunnen gegevens schrijven, anderen alleen lezen. Zo kan een apotheker niet
noodzakelijk dezelfde gegevens raadplegen of wijzigen als bijvoorbeeld een arts.
Bij een aantal softwarehuizen is het medicatieschema al beschikbaar of in test beschikbaar.
Vitalink vaccinnet
Vitalink laat de apotheker ook toe om de vaccinatiestatus van de patiënt te raadplegen indien deze gegevens al
werden geregistreerd in Vaccinnet.
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Ibuprofen: klein verhoogd cardiovasculair risico met dagelijkse doses ≥ 2400mg
Het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) heeft in een review bevestigd dat er een kleine
toename is van het risico op cardiovasculaire problemen, zoals hartaanvallen en beroertes bij patiënten die
hoge doseringen van ibuprofen (gelijk aan of hoger dan 2400 mg per dag) gebruiken. De evaluatie
verduidelijkt dat het risico met een hoge dosis ibuprofen vergelijkbaar is met het risico dat wordt vastgesteld
met andere enkele NSAID's, waaronder COX-2 remmers en diclofenac. Er wordt geen toegenomen
cardiovasculair risico gezien met ibuprofen bij doses tot 1200 mg per dag, wat de hoogste dosis is die
algemeen gebruikt wordt voor orale over-the-counter (OTC) preparaten in de EU.
Het PRAC heeft geconcludeerd dat de voordelen van ibuprofen opwegen tegen de risico's, maar aanbevolen dat
het advies over het gebruik van een hoge dosis ibuprofen dient te worden geactualiseerd om het
cardiovasculaire risico te minimaliseren. Hoge doseringen van ibuprofen (2400 mg per dag of hoger)
moeten worden vermeden bij patiënten met ernstige aandoeningen van hart en bloedsomloop,
zoals hartfalen, hartziekten en problemen met de bloedsomloop of bij patiënten die eerder een hartaanval of
een beroerte hebben gehad.
Bovendien moeten artsen zorgvuldig de risicofactoren van een patiënt bepalen op hart- en vaataandoeningen
alvorens langdurige behandeling met ibuprofen te starten, vooral wanneer hoge doses vereist zijn.
Het PRAC heeft ook de gegevens beoordeeld over de interactie tussen ibuprofen en een lage dosis aspirine,
voorgeschreven om het risico op hartaanvallen en beroertes te verminderen. Er wordt opgemerkt dat
ibuprofen in laboratoriumproeven interageert met het antistolling effect van acetylsalicylzuur. Het blijft echter
onzeker of langdurig gebruik van ibuprofen in de klinische praktijk de voordelen van een lage dosis aspirine bij
het voorkomen van hartaanvallen en beroertes vermindert. Occasioneel gebruik van ibuprofen heeft
waarschijnlijk geen invloed op de voordelen van lage doses aspirine.

Bronnen: FAGG News 15 april 2015;
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/04/
news_detail_002304.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Nieuwe griepvaccins in aantocht
Dit najaar zullen 2 nieuwe vaccins in de Belgische apotheken beschikbaar zijn: het intranasaal vaccin Fluenz
Tetra® (Astra Zeneca) en het intramusculair vaccin, Alpharix Tetra ® (GSK). Daarnaast zijn er natuurlijk de
klassieke (trivalente) injecteerbare griepvaccins.
Fluenz Tetra®: is een nasaal levend verzwakt quadrivalent vaccin (LAIV4 - Live Attenuated Influenza Vaccin).
De doelgroep beperkt zich tot zeer specifieke patiënten, met name kinderen en jongeren tussen de 2 en 18 jaar
met een ernstig ziekterisico. Voor verdere specificering wacht de firma de aanbevelingen van de Hoge
Gezondheidsraad af. Dit intranasaal vaccin moet binnen de 6 weken na levering gebruikt worden. De firma zal
ongeveer 7.000 doses ter beschikking stellen en zal vooral de pediaters informeren.
Alpharix Tetra®: is een quadrivalent geïnactiveerd vaccin (QIIV – Quadrivalent Inactivated Influenza Vaccine)
dat naast 2 A-stammen en 1 B-stam, ook een 2de B-stam bevat. Tot op heden bevatten griepvaccins steeds 3
stammen (= trivalent).
Ter herinnering: de doeltreffendheid van een griepvaccin is afhankelijk van de overeenkomst tussen de
virusstammen in het vaccin en deze die ook daadwerkelijk de ronde doen. Door een extra virusstam toe te
voegen, verhoogt de theoretische werkzaamheid van dit vaccin. Of deze extra B-stam ook daadwerkelijk zal
voorkomen in de circulerende virussen in de winter 2015-2016 is niet te voorspellen.
Om beschikbaarheidsproblemen of stockoverschotten te voorkomen is overleg tussen de lokale artsen en
apothekers heel nuttig. Voorschrijven op stofnaam kan een oplossing bieden voor deze problemen aangezien
de apotheker dan de beschikbare griepvaccins kan afleveren, uiteraard mits de zorgverlening voor de patiënt
en de samenwerking met de artsen steeds voorop te stellen.
Gezien de terugbetaling van de nieuwe griepvaccins jaarlijks in voege treedt op 1 augustus, zijn de prijzen en
terugbetalingen momenteel nog niet bekend.

Bron: APB - APB News nr 97 - 22/04/2015
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Derdebetaler voor het remgeld van geneesmiddelen indien MAF bereikt
Wat is de MAF?
De Maximumfactuur (MAF) heeft tot doel het totale jaarlijse bedrag dat gezinnen aan remgeld betalen, te
beperken afhankelijk van het inkomen en hun (gezins)status. Het ziekenfonds houdt de kosten van het remgeld
bij. Als deze kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, betaalt het ziekenfonds deze automatisch
rechtstreeks aan de patiënt terug.
Er bestaan 3 types van MAF, elk met hun eigen berekening van het maximumbedrag: de inkomens-MAF, de
sociale MAF en de MAF voor < 19 jaar.
Vanaf 2015 wordt de derdebetalersregeling toegepast op het remgeld van de meeste geneesmiddelen
voor een patiënt die de maximumfactuur heeft bereikt. Via MyCareNet weet de apotheker of het
jaarlijkse uitgavenplafond is bereikt. Deze regelgeving wil ervoor zorgen dat de apotheker de patiënt het
geneesmiddel dan gratis kan afleveren.
Welke kosten komen in aanmerking voor de MAF?
De volgende kosten komen in aanmerking:
- remgeld voor verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere
zorgverleners
- remgeld voor geneesmiddelen uit categorie A, B en C (*)
- remgeld voor magistrale bereidingen (*)
- remgeld voor medische voeding en medische hulpmiddelen van cat. A, B, C, Cs en Cx (*)
- remgeld voor griepvaccins (*)
- remgeld voor analgetica voor chronisch zieken (*)
- voor actieve verbandmiddelen moet wel het remgeld betaald worden in de apotheek als het MAFplafond bereikt is, maar het bedrag telt wel mee in de MAF-tellers
- remgeld voor technische prestaties (bijvoorbeeld operaties, röntgenfoto’s, labo-onderzoeken, technische
testen,...)
- persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis en in een psychiatrisch ziekenhuis
- forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisatie
- endoscopisch en viscerosynthesemateriaal
- afleveringsmarges voor implantaten
(*) Indien het plafond is bereikt, wordt in de apotheek geen remgeld aangerekend aan de patiënt.
Opmerking:
Steriele kompressen voor de actieve rechthebbenden worden niet meer terugbetaald aangezien het remgeld
hoger is dan de terugbetalingsbasis. Wanneer de patiënt recht heeft op MAF, zijn die kompressen wel
terugbetaald volgens de derdebetalersregeling. In die gevallen zijn de voorgeschreven kompressen dus gratis
voor de patiënt.

Getuigschriften voor derdebetaler: tarifering via KOVAG-Tarimed
Tarifering via KOVAG-Tarimed betekent:
-

uitbetaling van het totale maandelijkse mutualiteitstegoed tegen de 14de van de maand, volgend op de
maand van indiening

-

duidelijke maandoverzichten met alle prestaties per patiënt. Via de naam en het INSZ van de patiënt, het
getuigschriftnummer en de datum van de prestatie kan alles perfect opgevolgd worden

-

mogelijkheid tot afzonderlijk overzicht en uitbetaling van GMD, GMD-plus en diabetespas

-

volledige opvolging van de betalingen en de eventuele rectificaties van de ziekenfondsen

-

maandelijkse ophaling van de getuigschriften; veiligheidsomslagen worden door KOVAG-Tarimed bezorgd

-

telefonische ondersteuning, elke werkdag tussen 8u30 en 17u30
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