Geneesmiddelen
Waar kunt u informatie vinden over geneesmiddelen?
Informatie over een bepaald geneesmiddel vindt u op de website van het RIZIV
(www.riziv.be) en van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
(www.bcfi.be). Op de website van het BCFI vindt u een repertorium van de geneesmiddelen
per naam, met allerhande nuttige informatie. U vindt er onder meer informatie over de
verpakking, de prijs, de terugbetalingscategorie en een eventuele link naar de
wetenschappelijke bijsluiter en de patiëntenbijsluiter, de terugbetalingsvoorwaarden en
eventueel, indien van toepassing, het aanvraagformulier tot terugbetaling.

Soorten geneesmiddelen
Merkgeneesmiddelen: ontwikkeld en geproduceerd door de farmaceutische industrie en
verkocht onder een merknaam. Nieuwe geneesmiddelen worden meestal beschermd door
een patent. De firma heeft dan het alleenrecht om dit geneesmiddel op de markt te
brengen. Als het patent vervalt (vaak 20 jaar na de uitvinding), kan het geneesmiddel ook
door andere firma’s worden geproduceerd en verkocht. Dit zijn dan de zogenaamde
generische geneesmiddelen.
De generische geneesmiddelen: deze bevatten hetzelfde actieve bestanddeel als het
originele merkgeneesmiddel en moeten overigens bio-equivalent zijn, dit wil zeggen dat de
opname van het product door het menselijk lichaam gelijkwaardig moet zijn met die van het
referentiegeneesmiddel. Er kunnen wel verschillen zijn in de vorm, het uitzicht en de
verpakking van het geneesmiddel. Generische geneesmiddelen zijn over het algemeen
goedkoper dan merkgeneesmiddelen en leveren dus een besparing op, zowel voor de
patiënt, als voor de ziekteverzekering. De kans bestaat bovendien dat de producenten van
merkgeneesmiddelen hun prijzen eveneens laten dalen.
Magistrale bereidingen: worden bereid door de apotheker op basis van een actief
bestanddeel, verwerkt tot capsules, zetpillen, …

Indeling volgens de terugbetalingscategorieën
Er bestaan 5 verschillende terugbetalingscategorieën: categorie A, B, C, Cs en Cx.
De farmaceutische specialiteiten uit categorieën A, B en C worden beschouwd als
« noodzakelijke » geneesmiddelen en worden onderling gerangschikt in functie van het
medisch-therapeutisch belang van elke specialiteit.
Categorie A bevat alle levensnoodzakelijke specialiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld
geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes of kanker. In categorie B worden
therapeutisch belangrijke farmaceutische specialiteiten ondergebracht, zoals de antibiotica.
De geneesmiddelen bestemd voor symptomatische behandeling zijn ondergebracht in
categorie C. Dit zijn bijvoorbeeld de slijmverdunnende middelen voor behandeling van
chronische bronchitis.
De geneesmiddelen die niet behoren tot de categorieën A, B of C worden allemaal
ondergebracht in categorie D. Het zijn geneesmiddelen waarvoor geen terugbetaling geldt,
zoals kalmeer- of slaapmiddelen.
Geneesmiddelen uit categorie A worden volledig terugbetaald. Er moet dus geen persoonlijk
aandeel (remgeld) voor betaald worden. Voor de geneesmiddelen vanaf categorie B is er wel
een persoonlijk aandeel verschuldigd. Het bedrag ten laste van de patiënt hangt daarbij af
van de terugbetalingscategorie, het feit of u rechthebbende bent op een verhoogde
tegemoetkoming of niet en of er een goedkoper alternatief voorhanden is (zoals een
generisch geneesmiddel).
Het persoonlijk aandeel dat aan de apotheker wordt betaald, is in bepaalde gevallen
beperkt, volgens de onderstaande tabel:
Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2013
Terugbetalingscategorie

Categorie B
Categorie B – grote
verpakkingen
Categorie C
Categorie Cs
Categorie Cx

Preferentieel verzekerden
Niet opgenomen in het
ziekenhuis
Remgeld: maximaal € 7,70
Remgeld: maximaal € 9,60

Gewoon verzekerden
Niet opgenomen in het
ziekenhuis
Remgeld: maximaal € 11,60
Remgeld: maximaal € 14,50

Remgeld: maximaal € 9,60
Remgeld zonder maximum
Remgeld zonder maximum

Remgeld: maximaal € 14,50
Remgeld zonder maximum
Remgeld zonder maximum

Geneesmiddelen die onderworpen zijn aan goedkeuring door de adviserend
geneesheer
Een aantal geneesmiddelen zijn terugbetaalbaar onder specifieke voorwaarden, vastgesteld
om medische of budgettaire redenen. In dit geval is de terugbetaling afhankelijk van een
voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer.
Stappen bij de aanvraag om een terugbetaling :


U laat uw arts een aanvraag tot terugbetaling invullen. Voor bepaalde
geneesmiddelen voorziet de reglementering het gebruik van een specifiek formulier.
Soms zijn ook bijkomende medische bewijsdocumenten nodig, zoals medische
verslagen en/of resultaten van medische onderzoeken. U maakt al deze documenten
over aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.



De adviserend geneesheer neemt dan een beslissing (machtiging, weigering of vraag
tot bijkomende informatie) :
o Ingeval van een akkoord tot terugbetaling krijgt u van de adviserend
geneesheer een attest. Met dit attest en het voorschrift kunt u het
geneesmiddel afhalen bij de apotheker en betaalt u automatisch alleen het
remgeld. Meestal is dit attest slechts een tijdlang geldig. Neem dus op tijd een
afspraak bij uw arts om een verlengingsaanvraag te kunnen indienen.
o Als er elementen ontbreken in het dossier zal de adviserend geneesheer
deze opvragen en u daarvan op de hoogte brengen.
o Als er niet is voldaan aan de voorwaarden tot terugbetaling levert de
adviserend geneesheer een weigering tot terugbetaling af. Contacteer uw
behandelende arts zodat er eventueel een andere behandeling kan worden
opgestart.

