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Beste arts
Dagelijks komen ongeveer 500.000 mensen over de vloer in een officinaapotheek in België, waarbij 86 % van de patiënten een vaste apotheker
hebben. In het licht van de opvolging van chronische patiënten werd, na
onderhandeling met overheid en stakeholders (mutualiteiten, artsenverenigingen, ...) en deels vergelijkbaar aan jullie Globaal Medisch Dossier,
recent de huisapotheker gelanceerd.
De patiënt ondertekent een overeenkomst met de apotheker van zijn
keuze. Hiermee verbonden geeft de patiënt zijn toestemming voor
voortgezette farmaceutische zorg en elektronische gegevensdeling (o.a.
GFD en Vitalink-medicatieschema). De apotheker engageert zich tot
begeleiding van de patiënt, met indien nodig opstart van ondersteunende
zorg programma’s (Goed Geneesmiddelen Gebruik, Technieken voor
betere therapietrouw, Medicatienazicht, ...) en deelname aan
multidisciplinair overleg.
Onafhankelijk van waar de patiënt zijn medicatie heeft afgehaald en
onafhankelijk van de voorschrijvers heeft de huisapotheker via het gedeeld
farmaceutisch dossier inzicht in bijna alle middelengebruik.
De huisapotheker heeft een belangrijke verantwoordelijkheid. De
therapietrouw kan actief opgevolgd worden. Het bijhouden van een
volledig, correct en geactualiseerd medicatieschema is tijdsintensief en
niet altijd evident. Het opvangen van interacties voor geneesmiddelen
wordt nog complexer. Medical shopping wordt zichtbaarder.
Dankzij de ruime openingsuren kan de patiënt steeds terecht in de
apotheek voor een deskundig advies.
Ik ben ervan overtuigd dat de huisapotheker niet enkel een
meerwaarde is voor de patiënt, maar ook voor artsen.
Met vriendelijke groet
Apr. Geert Heungens
Voorzitter KOVAG
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Wijzigingen in terugbetaling magistrale bereidingen
Enkele actieve bestanddelen worden voor niche-indicaties vergoedbaar vanaf 1 november
mits attest of specifieke voorwaarden, zoals:
Albendazole: vergoedbaar mits attest in een bereiding die gebruikt wordt voor Echinococcosis door Echinococcus
granulosus of door Echinococcus multilocularis.
Ketoconazole: vergoedbaar in categorie A mits attest in gelulen voor de behandeling van endogeen
Cushingsyndroom, in afwachting van een chirurgische ingreep.
Propranolol: vergoedbaar in categorie A onder de vorm van siroop voor de behandeling van proliferende infantiele
hemangiomen waarvoor een systemische therapie vereist is. De terugbetaling wordt enkel toegestaan
indien de bereiding wordt voorgeschreven door een arts-specialist in de pediatrie of in de
dermato-venerologie.
Hydrocortison en hydrocortisonacetaat: vanaf 1 november ook vergoedbaar in categorie A, mits attest indien
verwerkt in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van de ziekte of het syndroom van Addison
(primaire of secondaire bijnierschorsinsufficiëntie)
Fludrocortisonacetaat: vanaf 1 november ook vergoedbaar in categorie A, mits attest indien verwerkt in een
bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van de ziekte van Addison (primaire
bijnierschorsinsufficiëntie)
Opgelet: door de inschrijving van ketoconazole en propranolol zullen bereidingen met de specialiteiten Nizoral
crème, Inderal co of Propanolol co niet meer terugbetaald worden.

Voor een aantal grondstoffen wordt de terugbetaling geschrapt vanaf 1 november.
De volgende werkzame bestanddelen worden geschrapt:
Bacitracine
Bismutsubgallaat
Chloorfenaminemaleaat
Chloorzoxazon
Doxycyclinemonohydraat Kinidinesulfaat
Koolteer
Prometazine hydrochloride
Propylthiouracil
Kinidinesulfaat
Natriumpropionaat
Theofylline
Undecyleenzuur
Zinkundecylenaat

Opm.: doxycycline HCl blijft wel vergoedbaar!

De volgende hulpstoffen worden geschrapt:
Amylacetaat
Aroma bitter
Benzylalcohol
Collodium met ricinusolie
Dimeticon 500
Dimeticon 5000
Lecithine
Linoleïnezuur macrogolglyceriden (= Labrafil M 2125 CS)
Siliciumdioxide, colloïdaal, waterhoudend
Tragacant
Vaste halfsynthetische glyceriden, Adeps solidus Witepsol E 85
Vaste halfsynthetische glyceriden, Adeps solidus Witepsol H12
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Goed om weten
- Vemlidy® (tenofovir alafenamide) is een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van
chronische (langdurige) hepatitis B. Vemlidy gaat de vermenigvuldiging van het hepatitis B-virus in de lever tegen.
De stof wordt in het lichaam omgezet in de werkzame verbinding tenofovir. Vemlidy wordt sinds 1 november
terugbetaald mits attest.
- Olumiant® compr. (baracitinib) wordt gebruikt voor de behandeling van reumatoïde artritis bij patiënten van
minstens 18 jaar. Olumiant wordt terugbetaald mits attest sinds 1 november. Voor terugbetaling moet het
voorschrift opgesteld worden door een geneesheer-specialist in de reumatologie.
- De SKP van de specialiteit Haldol® op basis van haloperidol werd gewijzigd in het kader van een Europese
harmonisatie. De inspuitbare oplossing is voortaan enkel bestemd voor intramusculaire toediening (voorheen ook
voor intraveneuze toediening), en de gebruikelijke dosis werd verlaagd tot 1 à 10 mg per dag in 1 à 2 doses. Bij
ouderen bedraagt de maximale dosis 5 mg per dag. Ook werd “hik” geschrapt als indicatie van haloperidol omwille
van onvoldoende bewijs van doeltreffendheid.
- De specialiteit Lodotra® op basis van prednison langs orale weg is in België uit de markt genomen; prednison kan
wel nog magistraal worden voorgeschreven.
- Gyno-Daktarin® ovule 7 x 200mg is opnieuw terugbetaalbaar sinds 1 oktober 2017.
- Dozurso® 60 co x 250mg en 60 co x 500mg (ursodesoxycholzuur) zijn vergoedbaar in hoofdstuk I, zonder attest
of vermelding.
- De verpakkingen Ivabradine Sandoz (generiek van Procoralan) 56 co x 5mg en 56 co x 7,5mg worden
terugbetaald mits attest type “E”.
- Hiernieuwing aanvragen 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. Deze
veranderingen hebben tot nieuwe paragraafnummers geleid waardoor er nieuwe aanvraagformulieren moeten
ingediend worden. 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).
Het gaat enkel om aanvraagformulieren die voor 1 oktober 2016 werden ingediend.
Aanvraagformulieren die na 1 oktober 2016 ingediend werden, zijn reeds aangepast aan de nieuwe
terugbetalingsvoorwaarden.

Bronnen: RIZIV, APB, BCFI
Injecteerbare lactose bevattende methylprednisoloneproducten: nieuwe contra-indicatie
Injecteerbare methylprednisoloneproducten die van runderen afkomstige lactose bevatten, kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken bij patiënten met een allergie voor proteïnen van koemelk.
Deze producten zijn nu gecontra-indiceerd bij patiënten met een bekende of vermoede allergie voor koemelk.
Bij patiënten die deze producten voor de behandeling van acute allergische aandoeningen krijgen en bij wie de
symptomen verergeren of nieuwe allergische symptomen optreden, moet een allergische reactie op proteïnen van
koemelk worden vermoed.
Het risico van allergische reacties is beperkt tot de lactose bevattende presentaties en sterkten, nl.:
Solu-Medrol 40mg oplossing voor injectie (Act-O-Vial)
Solu-Medrol S.A.B. 40mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (injectieflacon)
Volgende presentaties zijn niet betrokken:
Solu-Medrol 125mg oplossing voor injectie (Act-O-Vial)
Solu-Medrol 500mg – 1000mg poeder en oplossing voor injectie (injectieflacon)
Solu-Medrol S.A.B. 125mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (injectieflacon)

Bron: DHPC – Pfizer/fagg
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De huisapotheker
Sinds 1 oktober kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen voor de begeleiding
bij en opvolging van hun geneesmiddelengebruik.
Versterkte samenwerking met andere zorgverstrekkers
De huisapotheker volgt de patiënt op en begeleidt hem bij het goed gebruik van geneesmiddelen. De huisapotheker speelt hierbij een oriënterende en preventieve rol en neemt deel aan de samenwerking met andere
zorgverstrekkers. Hij zorgt o.a. voor de systematische registratie van alle geneesmiddelen van de patiënt en het
delen van die gegevens in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD). De huisapotheker wordt de contactpersoon
voor alle informatie over de medicatie van de patiënt. Een belangrijke opdracht is het up-to-date houden van het
medicatieschema van zijn patiënten en dat beschikbaar maken voor hun zorgteam (de huisarts in de eerste
plaats) en uiteraard voor de patiënten zelf. Deze dienst is niet eenmalig, maar continu.
Voordelen van het medicatieschema
- Dankzij het GFD heeft de apotheker een volledig en betrouwbaar overzicht van alle medicatie die de patiënt
neemt, zowel voorgeschreven geneesmiddelen (huisarts, tandarts, andere artsen,…) als zelfzorgmedicatie.
- Het bevat alle nuttige informatie zoals dosering en tijdstip van inname
- Het is een hulpmiddel voor de patiënt zijn geneesmiddelen juist in te nemen, het biedt de patiënt en andere
betrokken zorgverleners een volledig overzicht en helpt de kwaliteit van de zorg verbeteren
- In het kader van kwaliteitsvolle, interdisciplinaire zorg zal de huisapotheker het medicatieschema kunnen
delen met de andere zorgverstrekkers van de patiënt.
Doelgroep
In principe kan elke patiënt een huisapotheker kiezen, maar het RIZIV betaalt die prestatie enkel terug voor een
specifieke doelgroep, namelijk: iedere ambulante patiënt aan wie de voorbije 12 maanden in dezelfde apotheek
minstens 5 verschillende terugbetaalde geneesmiddelen (d.w.z. minstens 5 verschillende actieve bestanddelen)
werden verstrekt, waarvan ten minste 1 chronisch geneesmiddel. De patiënt betaalt zelf niets voor deze dienstverlening.
Binnen die doelgroep zijn volgende groepen prioritair:
- Patiënten met het statuut van ‘chronische zieke’ die een GMD hebben.

- Patiënten die in het voortraject diabetes zitten en een educatie door de apotheker krijgen.
- Patiënten met polymedicatie (= ten minste 5 chronische geneesmiddelen in één jaar).
- Patiënten met een specifieke nood aan opvolging van de farmaceutische zorg.
Hoe kan de patiënt zijn huisapotheker aanduiden?
De keuze van een huisapotheker wordt geconcretiseerd door de ondertekening van een overeenkomst tussen
patiënt en apotheker. Voorafgaand aan dat akkoord wordt de patiënt duidelijk geïnformeerd over het doel van die
overeenkomst en de implicaties ervan. De patiënt kan op ieder ogenblik veranderen van huisapotheker of een
einde maken aan de overeenkomst.
De functie van huisapotheker vereist dat de patiënt zijn toestemming voor voortgezette farmaceutische zorg
geeft. De patiënt moet ook zijn geïnformeerde toestemming geven voor het delen van gezondheidsgegevens
(eHealth Consent) zodat de huisapotheker via het GFD toegang krijgt tot het volledig overzicht van zijn
behandeling en zijn medicatieschema kan delen via digitale kluizen.

Bronnen: www.riziv.be - begeleiden van chronische patiënten als huisapotheker
Verklarende nota bij de 37ste wijzigingsclausule bij de overeenkomst tussen de apothekers en de
verzekeringsinstellingen
APB – Persmededeling Huisapotheker: voor een betere opvolging van chronische patiënten
Farmazine 77 – 09/2017 – De huisapotheker: Wettelijke bepalingen
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Urinaire autosondage: verbeterde terugbetaling sinds 1 november
Sinds 1 november genieten patiënten meteen van de derdebetaler als zij de sondes in de apotheek halen en zijn
er ook betere vergoedingsvoorwaarden.
Hoeveel sondes worden terugbetaald?
De patiënt heeft recht op de terugbetaling van max. 5 sondes/dag in geval van de volgende aandoeningen:
a. retentieblaas met een belangrijk postmictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) ten gevolge van
een verworven of aangeboren medullair letsel
b. retentieblaas met een belangrijk postmictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) bij een perifere
neuropathie
c. paraplegie of paraparese, tetraplegie of tetraparese wanneer verergering van de incontinentie wordt
vermeden door de combinatie van (een) parasympathicolytisch(e) geneesmiddel(en) met autosondage
d. urineretentie in afwezigheid van een apart neurologisch letsel: substitutieblaas; vergrotingsblaas
Bij patiënten jonger dan 18 jaar moet niet voldaan worden aan de voorwaarde van 100 ml postmictioneel residu.
De patiënt heeft recht op de terugbetaling van max. 8 sondes/dag in geval van de volgende aandoeningen:
a. retentieblaas met een capaciteit niet hoger dan 300 ml
b. neurogene blaas bij kinderen onder de leeftijd van 18 jaar.
Welke sondes worden terugbetaald?
Enkel de sondes die zijn ingeschreven op de limitatieve lijst worden terugbetaald
De aankoop van de sondes wordt gratis voor de patiënt, met uitzondering van een supplement van max. 1 euro
per sonde voor de "meer geavanceerde" sondes (sondes met geïntegreerd glijmiddel en andere bijkomende
functies).
Maximum terugbetaling
per sonde

Maximumbedrag ten laste
van de patiënt per sonde

Droge sonde

€ 1,00

€ 0,00

Sonde met geïntegreerd glijmiddel

€ 2,70

€ 0,00

"Meer geavanceerde" sonde

€ 2,70

€ 1,00

Aanvraag tot terugbetaling
De arts-specialist stuurt een terugbetalingsaanvraag naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
Arts-specialist

Competentiecode arts

Urologie

450, 455, 459

Neurologie

770, 779

Neuropediatrie

691

Fysische geneeskunde

496, 736, 830, 831, 838, 839

Revalidatie

166, 454, 495, 566, 694, 695 774, 834, 835, 836

Op basis van een voorschrift en een attest kan de apotheker de derdebetalersregeling toepassen. Er zijn
meerdere verpakkingen per voorschrift vergoedbaar.
Het eerste voorschrift wordt opgesteld door de arts-specialist, de volgende voorschriften kunnen door de
behandelende arts worden opgesteld.
Tijdens een overgangsperiode van 6 maanden (tot 30 april 2018) worden de kennisgevingen die nog geldig
zijn door de mutualiteit omgezet naar een overgangsattest. In deze periode kan de patiënt een afspraak maken
met zijn specialist die dan een terugbetalingsaanvraag kan doen.

Bronnen: http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/medisch-hulpmiddel-materiaal/
medisch-materiaal-apotheek/Paginas/autosondage-november-2017.aspx#.WglRKOR0yUk
http://www.apb.be/nl/my/prijzen-tarieven-en-terugbetalingen/terugbetalingen/Pages/Autosondage.aspx
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Vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV)
Nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft zijn advies bijgewerkt rond de vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door
het humaan papillomavirus (HPV) en beveelt aan om de preventieve vaccinatie uit te breiden naar jongens en
meisjes van 9 tot en met 14 jaar.
Sinds 2007 beveelt de HGR de vaccinatie tegen humane papillomavirussen aan als basisvaccinatie voor jonge
meisje van 10 tot en met 13 jaar om voornamelijk de ontwikkeling van baarmoederhalskanker bij vrouwen te
voorkomen. Studies hebben echter een verband aangetoond tussen een HPV-infectie en andere vormen van
anogenitale kanker, en meer recent ook orofaryngeale kankers.
Aanvullend werd vastgesteld dat 30% van alle HPV-kankers bij mannen voorkomen en dat mannen die seksuele
contacten hebben met mannen een verhoogd risico hebben op infectie. Die inzichten hebben ertoe geleid dat de
HGR zijn advies heeft aangepast.
Nieuwe aanbevelingen:
- Algemene vaccinatie van adolescenten (meisjes en jongens) van 9 tot en met 14 jaar;
- Inhaalvaccinatie van jongen vrouwen en mannen van 15 tot en met 26 jaar;
- Vaccinatie van personen met immuundeficiëntie
Info: www.hgr-css.be > advies 9181
Beschikbare vaccins
Er zijn 3 vaccins tegen HPV beschikbaar, nl. Cervarix®, Gardasil® en Gardasil 9®.
Alle drie de vaccins bevatten de componenten tegen HPV types 16 en 18, de meest frequente oorzaak van
baarmoederhalsletsels die tot baarmoederhalskanker kunnen leiden. Deze types zijn betrokken bij ongeveer 74%
van de baarmoederhalskankers in Europa.
Gardasil 9® bevat daarnaast ook componenten tegen 5 bijkomende oncogene types 31, 33, 45, 52 en 58. Deze
types kunnen ook baarmoederhalsletsels veroorzaken die tot baarmoederhalskanker kunnen leiden, maar komen
minder vaak voor. Deze 7 oncogene types zijn betrokken bij ongeveer 90 % van de gevallen van baarmoederhalskanker in Europa.
Behalve componenten tegen oncogene HPV-types zijn de vaccins Gardasil® en Gardasil 9® ook gericht tegen de
types 6 en 11 die ongeveer 90% van de genitale wratten veroorzaken.
Huidige terugbetaling
Terugbetaling via de apotheek:
Cervarix®, Gardasil® of Gardasil 9® komen voor vergoeding in aanmerking indien ze worden voorgeschreven bij
meisjes die op het ogenblik van de eerste toediening minstens 12 jaar zijn maar nog geen 19 jaar.
Het maximaal aantal vergoedbare verpakkingen is beperkt tot 2 per rechthebbende van 12 tot en met 14 jaar en
is beperkt tot 3 per rechthebbende van 15 tot en met 18 jaar.
De voorschrijvende arts vermeldt op het voorschrift "eerste toediening" of “tweede toediening" of "derde
toediening". Voor de tweede en derde toediening vermeldt de arts eveneens de datum van de eerste en, in
voorkomend geval, tweede toediening.
De patiënt betaalt remgeld: €11,90 (gewoon verzekerde) of €7,90 (voorkeurstarief).
Gratis vaccin via CLB of Vaccinnet:
Cervarix® is in het schooljaar 2017-2018 gratis als een arts het via Vaccinnet bestelt en voor meisjes in het eerste
jaar secundair onderwijs of in sommige richtingen van het Buitengewoon Onderwijs voor meisjes van de
overeenkomstige leeftijd, geboren in 2005. Het vaccin is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.
Onbeschikbaarheid Gardasil®
Momenteel is Gardasil® niet beschikbaar. De einddatum van de onbeschikbaarheid is voorzien op 15/12/2017.
Alternatieven:
- eerste dosis: Cervarix® of Gardasil 9®.
- tweede of derde dosis: een schema dat gestart werd met Gardasil® kan verder gezet worden met Gardasil 9®
maar de patiënt zal enkel beschermd zijn tegen de 4 types HPV uit Gardasil®.
Bronnen: APB – Korte Berichten nr. 17 – 15 oktober 2017 – p.18
www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinatie-tegen-hpv
http://www.apb.be/nl/my/all-news-content-myapb/professioneel-nieuws/Pages/wat-te-doen-bij-ontbrekende-ofmoeilijk-beschikbare-vaccins.aspx#4
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Vernieuwde procedure voor post-exposure-profylaxe met immunoglobulines tegen rabiës
Rabiës is een zeldzame ziekte in Europa, maar ze is 100% dodelijk. De ziekte kan behandeld worden als er snel
en doeltreffend wordt gereageerd binnen enkele uren na het risicocontact met een hondsdol dier. De Belgische
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft een nieuwe procedure uitgewerkt voor gezondheidswerkers,
zodat ze optimaal kunnen reageren bij een mogelijk geval van rabiës. Die procedure is beschikbaar op de site van
het ITG.
De basisbehandeling wijzigt niet: als een arts vermoedt dat zijn patiënt een risicocontact heeft gehad en mogelijk
werd besmet met rabiës, moet hij eerst en vooral de wonde uitwassen met zeep en water. De wonde moet
vervolgens worden verzorgd met een oplossing van joodpovidon. Nadien moet de patiënt aan de juiste
risicocategorie worden toegewezen, zodat de noodzaak van rabiës-PEP met of zonder immunoglobulines kan
worden bepaald.
Wat is er veranderd?
Voortaan is het ITG het enige centrum dat na blootstelling de profylaxe met immunoglobulines mag uitvoeren,
in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), dat de voorraad immunoglobulines beheert.
PEP zonder immunoglobulines mag nog steeds worden uitgevoerd door de reisklinieken of door de behandelende
arts.
Bij vragen over de behandeling en de follow-up wordt het ITG ook het expertisecentrum voor rabiës in België. Als
een arts vermoedt dat er mogelijk sprake is van rabiës bij een patiënt, kan hij dus advies inwinnen bij de experts
van het ITG. Buiten de kantooruren en tijdens het weekend verzekeren artsen van het ITG en het UZA de
wachtdienst Infectieziekten. Elke huisarts heeft een omzendbrief ontvangen in zijn e-health-box met daarin
nuttige contactadressen.
Rabiës is een aangifteplichtige ziekte. Als de patiënt verdachte symptomen ontwikkelt of als België de plaats van
besmetting is, moet de behandelende arts onmiddellijk de medisch inspecteur belast met surveillance van
infectieziekten op de hoogte brengen, zodat er ad-hoc-preventiemaatregelen worden genomen, zoals contact
opnemen met het FAVV en het Nationaal Laboratorium voor Rabiës om het risico bij het dier te analyseren.

Bron: http://www.itg.be/N/Artikel/rabies

Meerdere raadplegingen of huisbezoeken op dezelfde dag
Indien een patiënt per dag 2 maal op consultatie komt of u gaat bij een patiënt op dezelfde dag 2 maal op
bezoek, dan kunnen deze raadplegingen en huisbezoeken uiteraard beide via derdebetaler aangerekend worden.
Om de vermijden dat de ziekenfondsen onterecht maar 1 raadpleging of 1 huisbezoek per dag aanvaarden, raden
we aan dat u op beide getuigschriften het tijdstip van de consultatie of het bezoek vermeldt.

Derdebetaler: zelf factureren of beroep doen op een tariferingsdienst?
U kan als huisarts de administratie van de derdebetalersregeling uitbesteden aan een tariferingsdienst, zodat u
ontbrekende betalingen, weigeringen van ziekenfondsen of andere facturatieproblemen niet zelf hoeft op te
volgen.
De tariferingsdienst kan uw papieren getuigschriften verwerken en factureren of u kan kiezen voor eFact via de
webapplicatie Easymed. In beide gevallen volgt de tariferingsdienst alle betalingen op en verwerkt eventuele
correcties of weigeringen van ziekenfondsen. U ontvangt duidelijke maandoverzichten en het totale tegoed wordt
tegen de 14de van de volgende maand op uw rekening gestort. Het toepassen van eFact via Easymed geeft u ook
recht op dit deel van de geïntegreerde praktijkpremie.
Voor bijkomende info over de dienstverlening van de tariferingsdienst KOVAG-Tarimed: 09/225 41 90 of
tarimed@kovag.be
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