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Tarifering per Eenheid – TpE – TUH  
FAQs en Use Cases 
   
FAQs 

1. Hoe begin ik aan het verhaal van Tarifering per Eenheid (TpE)?  
Hoe kan ik me voorbereiden? 

 
Of u nu besluit om dozen of blisters af te leveren of om IMV (manueel of automatisch) uit te 
voeren, het belangrijkste gegeven om een TpE correct te kunnen uitvoeren, is de 
posologie te kennen van ieder terugbetaalbaar vast oraal geneesmiddel voor iedere 
bewoner van een RVT-ROB op ieder moment! 
 
Indien de posologie gekend is, dient deze ingevoerd en bijgehouden te worden in de 
apotheeksoftware voor ieder nieuw voorschrift vanaf 1/4/2015. Vraag aan uw 
softwarehuis wat zij hiervoor zullen voorzien/voorzien hebben. Bij TpE worden de vaste orale 
vormen per week getarifeerd. Op basis van de posologie, kan de software het facturatieritme 
bepalen: moeten er voor het geneesmiddel “A” voor patiënt “X” voor week “1”, nu 7 tabletten 
gefactureerd worden (1x/dag) of eerder 14 tabletten (2x/dag).   
 
Gedurende de komende weken, vòòr de opstart van TpE op 1/4/2015, raden wij u aan om 
deze posologiën, medicatieschema’s of toedieningsschema’s reeds te inventariseren (zonder 
deze reeds absoluut in te brengen – afhankelijk van het softwarepakket!) en dit voornamelijk 
voor de terugbetaalbare vaste orale vormen.  
 
Het opvolgen van deze wijzigingen in de tijd is een absolute must om juist te kunnen 
factureren bij TpE. Naast het tijdrovende aspect om dit op te volgen, houdt dit eveneens een 
professionele uitdaging in voor het beroep, want dit is effectief al nodig om aan goede 
farmaceutische zorg te kunnen doen. Apothekers die aan IMV doen zijn hiermee vertrouwd, 
omdat ze dit gegeven sowieso nodig hebben voor het correct klaarzetten van de 
geneesmiddelen.  
 

2. Hoe volg ik dit op in de tijd? 
 
Dit kan op meer professionele wijze: softwarematig via een “home-link” (er zijn nog andere 
namen in omloop). Via deze “home-link, staat de apotheeksoftware in verbinding met een 
softwarepakket in het rusthuis en kunnen wijzigingen in de posologie/medicatieschema aan 
de apotheek worden doorgegeven en door de apotheker worden nagelezen/nagekeken, 
alvorens ze te implementeren.  
 
Maar u kan ook op andere manieren goede communicatiestromen opzetten met het rusthuis: 
via een template document, een mail, het uitwisselen van een excelfile, fax (in Nederland 
wordt iedere wijziging van het medicatieschema per fax doorgegeven a.h.v. een document 
dat “mutatierapport” genoemd wordt), … Een voorbeeld van zo’n template werd door APB 
opgemaakt in MyQA in het kader van IMV. Dit formaat kan ook gebruikt worden als basis 
voor nodige informatie-uitwisseling betreffende TpE.  
 
Dit is een kwestie van goede afspraken en relaties met de rusthuizen, die u nu al kan maken. 
 

3. Wat gebeurt er als ik toch te laat verwittigd werd over een gewijzigde posologie door 
mijn RVT/ROB ? 

 
Wanneer er geen communicatie is betreffende wijzigende posologiën, zal dit a posteriori voor 
de apothekers meer werk genereren. Softwarematig moeten immers de nodige corrigerende 
handelingen uitgevoerd worden om verlies of te veel aan facturatie te vermijden! 
Twee types wijzigingen kunnen zich voordoen: verhoging of verlaging van de posologie.  

http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/SERVICE-PROJETS-SCIENTIFIQUES/1-B-MyQA/VOORTGEZETTE-FARMACEUTISCHE-ZORG/Toedieningsschema%20-%20Fiche%20manuele%20IMV.xls
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Aan de hand van twee voorbeelden, lichten we het probleem en de mogelijke oplossingen 
toe: 
 
Voorbeeld 1 – verhoging van de posologie: 
De posologie staat in de apotheek ingesteld op 1x/dag. Ongeacht de wijze van aflevering en 
gezien er bij TpE steeds per schijf van 7 dagen gefactureerd wordt, zullen er week na week 7 
tabletten gefactureerd worden. Wanneer terloops de posologie in realiteit verhoogd werd 
naar 2x/dag, zonder dit meteen door te geven aan de apotheek, zal de apotheker nog steeds 
7 tabletten factureren per week, i.p.v. 14. Dit kan aan het licht komen wanneer de RVT/ROB 
zich “te snel” aanbiedt met een nieuw voorschrift voor hetzelfde geneesmiddel, t.o.v. de door 
de apotheker gekende posologie en therapieduur.  
 
Oplossing & opmerkingen:  

 Van zodra de wijziging gekend is, wordt dit aangepast in het softwarepakket. 

 De software moet toelaten om: 
o Ofwel in het tarificatieschema van de voorbije reeds gefactureerde weken, 

opnieuw telkens de te weinig gefactureerde tabletten toe te voegen. Deze 
correctie/bijfacturatie wordt vervolgens doorgegeven aan de tariferingsdienst. 

o Ofwel de te weinig gefactureerde tabletten in één keer te “solderen” in de 
eerstkomende nieuwe week. 

 
Voorbeeld 2 – verlaging van de posologie: 
De posologie staat in de apotheek ingesteld op 2x/dag. Ongeacht de wijze van aflevering en 
gezien er bij TpE steeds per schijf van 7 dagen gefactureerd wordt, zullen er week na week 
14 tabletten gefactureerd worden. Wanneer terloops de posologie in realiteit verlaagd werd 
naar 1x/dag, zonder dit meteen door te geven aan de apotheek, zal de apotheker nog steeds 
14 tabletten factureren per week, i.p.v. 7. Dit kan aan het licht komen wanneer de RVT/ROB 
zich “te traag” aanbiedt met een nieuw voorschrift voor hetzelfde geneesmiddel, t.o.v. de 
door de apotheker gekende posologie en therapieduur.  
 
Oplossing & opmerkingen:  

 Van zodra de wijziging toch gekend is, wordt dit aangepast in het softwarepakket 

 De apotheek kan de RVT/ROB contacteren wanneer hij het vreemd vindt dat er geen 
nieuw voorschrift wordt aangeboden, terwijl de laatst voorgeschreven doos reeds 
enige tijd is uitgefactureerd. 

 Een softwarematige a posteriori correctie is niet noodzakelijk en niet mogelijk, 
aangezien de doos volledig werd uitgefactureerd, zij het aan een te snel ritme. 
Gedurende een bepaalde tijd, lijkt het wel dat de patiënt het geneesmiddel niet 
genomen heeft.  

 Indien dit geneesmiddel de enige vaste orale terugbetaalbare vorm zou zijn die de 
patiënt inneemt, mag men echter voor de kalenderweken zonder facturatie van pillen, 
geen weekhonorarium aanrekenen! 
 

4. Op welke vaste orale vormen is TpE van toepassing? 
 

De definitie van “vaste orale vorm” wordt door het RIZIV tamelijk breed geïnterpreteerd. Dit 
heeft tot gevolgd dat ook sommige galenische vormen, die niet/minder geschikt zijn voor 
manuele of automatisch IMV,  als nog per éénheid dienen getarifeerd te worden (vb. 
orodispergeerbare tabletten, zakjes, …) M.a.w. ook wie aan IMV doet, zal soms bepaalde 
volledige dozen of blisters afleveren en toch ook de TpE moeten toepassen. U vindt hier een 
lijst van de galenische vormen die onder het systeem van TpE vallen. Een CNK-lijst, 
opgesteld in .pdf formaat, vindt u hier: lijst RIZIV 6-2-2015 (nog niet 100% volledig). APB zal 
op maandelijkse basis via de administratieve databank de updates van deze lijst bezorgen 
aan de softwarehuizen.  
 

http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/TOOLBOX-BOX/TARIFICATION%20UNITE%20-%20TARIFERING%20EENHEID/TpE-TUH-Formes-galeniques-INAMI-Galenische-vormen-RIZIV.pdf
http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/TOOLBOX-BOX/TARIFICATION%20UNITE%20-%20TARIFERING%20EENHEID/TpE-TUH-Formes-galeniques-INAMI-Galenische-vormen-RIZIV.pdf
http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/TOOLBOX-BOX/TARIFICATION%20UNITE%20-%20TARIFERING%20EENHEID/TUH-TPE-CNK-list-website.pdf
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Om bepaalde verliezen ten laste van de apotheker in te perken, werden echter 
uitzonderingsmaatregelen voorzien. De apotheker mag een “flag” toepassen, zij het in 
beperkte mate, voor bepaalde situaties en enkel als hij dat nodig en verantwoord acht. (zie 
FAQ 7)   

 
5. Weekhonorarium en Wachthonorarium bij TpE 

 
Het nieuwe honorarium dat initeel voorzien was (een combinatie van het weekhonorarium en 
het klassieke wachthonorarium en dat maximaal één keer per week mocht worden 
aangerekend) werd recent (op 16/1/2015) verlaten. 
  
Het weekhonorarium TpE (CNK 5520-465 – 3,18 € BTW incl.) blijft het enige 
weekhonorarium, dat één keer per kalenderweek en per bewoner mag worden aangerekend 
op de 1ste dag waarop er binnen die kalenderweek een oraal-vaste specialiteit per éénheid 
getarifeerd wordt. Er moet op zijn minst één tablet getarifeerd worden volgens TpE in de 
kalenderweek, om aanspraak te mogen maken op het honorarium. 
 
Daarnaast is ook het klassieke wachthonorarium (5,11 € BTW incl.) van toepassing. Dit 
honorarium kan in principe meerdere keren worden aangerekend in de loop van een zelfde 
week, voor zover de rusthuisbeleverende apotheker, tijdens zijn wacht, op verschillende 
momenten van die week en buiten de normale openingsuren dringend een terugbetaald 
geneesmiddel moet afleveren. Daarentegen, zoals bepaald in de RIZIV-overeenkomst, mag 
voor een verzameling voorschriften gelijktijdig afgeleverd tijdens de wachtperiode slechts 
één enkel wachthonorarium aangerekend worden. 
 
Over deze laatste recente wijziging zal APB ook nog technische bijsturende instructies geven 
aan de softwarehuizen en de tariferingsdiensten. 
 

6. Welke uitzonderingsmaatregelen zijn er voorzien? 
Er zijn twee uitzonderingen voor de TpE voorzien : 
 
Flag 1 - "unieke/occasionele aflevering" – uitzondering op patiëntniveau 
Wanneer de apotheker een voorschrift uitvoert voor een bewoner van een RVT-ROB die 
gewoonlijk geen klant is van deze apotheker, levert hij de voorgeschreven verpakkingen af 
en tarifeert ze op traditionele wijze. M.a.w. er wordt geen TpE toegepast, er wordt geen 
weekhonorarium aangerekend. De volledige publiekprijs van de verpakking (inclusief het 
basishonorarium) wordt getarifeerd en ook de eventuele specifieke honoraria (hoofdstuk IV 
of VOS) worden getarifeerd.  
 
Opmerking : praktisch zal deze flag pas nodig zijn van zodra de info « bewoner van RVT-
ROB » overgedragen zal kunnen worden via MCN (voorzien vanaf 1/1/2016). 
 
Voorbeeld 1 
Een rusthuisbewoner is met zijn familie op vakantie aan zee, wordt ziek en gaat medicatie 
afhalen in een apotheek aan de kust (tijdens of buiten de wacht). Aangezien deze apotheker 
normaliter de patiënt niet beleverd, mag hij deze flag 1 toepassen. 
 
Voorbeeld 2 
Een rusthuisbewoner verblijft in een rusthuis dat voor 99/100 patiënten beleverd wordt door 
apotheek A. Maar hij/zij of zijn familie verkiezen zijn geneesmiddelen op geregelde basis af 
te halen in apotheek B. Beide apotheken dienen TpE toe te passen. Apotheek A voor 99 
patiënten, maar ook apotheek B voor die ene patiënt, aangezien de geneesmiddelen niet 
occasioneel, maar op regelmatige basis bij de zelfde apotheek betrokken worden. Flag 1 
mag hier dus niet toegepast worden. 
 



   FAQs-TPE-TUH-NL-def.doc/23/07/2015  

Page 4 of 14 

 

Flag 2 – "afwijking op TPE" – uitzondering op productniveau 
Het gebruik van deze flag moet de apotheker toelaten om in uitzonderlijke gevallen alle 
eenheden van een verpakking te kunnen factureren om geen omvangrijk economische 
verlies te leiden. M.a.w. de apotheek doet toch aan TpE maar tarifeert alle of een groot deel 
éénheden uit de verpakking ineens. Het weekhonorarium zal echter enkel mogen 
aangerekend worden voor de werkelijke behandelingsweken en dus niet voor andere weken 
in geval van overlijden, hospitalisatie of wijziging van de behandeling. (zie uitgewerkte 
voorbeelden in de bijlage)  
 
Verschillende situaties zijn mogelijk  
- dure specialiteit met kleine rotatie (een lijst zal nog meegedeeld worden) 
- specialiteit met een “ad hoc” posologie (vb. morfine bij doorbraakpijnen) 
- specialiteit verwerkt in een magistrale bereiding 
- specialiteit afgeleverd onder vorm van ½ en ¼ tabletten (zo veel als mogelijk te vermijden 

in de mate van het mogelijke !) 
- …  
 

7. Hoe en wanneer mag deze tweede flag toegepast worden voor iedere concrete 
situatie? 

 
De apotheker levert de voorgeschreven verpakking af maar mag het niet op traditionele wijze 
factureren (in tegenstelling met flag 1). Hij moet: 
 
- ofwel alle eenheden van de verpakking in éénmaal in eenzelfde blok factureren.  
 Voornamelijk voor deze situaties: 

 specialiteit met een “ad hoc” posologie 

 specialiteit verwerkt in een magistrale bereiding 
 
- ofwel wekelijks het aantal nodige doseringseenheden voor de patiënt factureren en 

nadien in éénmaal het saldo aan doseringseenheden nog aanwezig in de verpakking op 
het ogenblik van het het einde van een behandeling, van een hospitalisatie of van het 
overlijden van de patiënt. 
Voornamelijk voor deze situaties: 

 dure specialiteit die niet meer kan gefactureerd worden aan een andere patiënt in een 
rusthuis beleverd door dezelfde apotheker. 

 specialiteit waarvan de fractionnering te vermijden valt (de primaire verpakking is niet 
zeker genoeg, instabiliteit van het product, combi-packs, …)  

 

Het gebruik van de twee flags zal zeer nauwkeurig opgevolgd worden. Bij misbruiken 
zullen maatregelen genomen worden tegen de betrokken individuele apothekers, maar 
mogelijks ook voor de volledige sector (vb. het intrekken van deze belangrijke 
uitzonderingsmaatregelen).  
 
Wij raden dus aan om hier op een bewuste en verantwoorde manier en enkel in reële 
nood gebruik van te maken. 
 
In het kader van deze nauwgezette monitoring op het gebruik van de flags, raden wij 
aan om indien nodig, eerder het scenario van de saldo-facturatie toe te passen, dan 
het scenario van de volledige facturatie van alle eenheden ineens. 

 
U vindt op de volgende pagina een overzicht van hoe wij het gebruik van deze flag 2 
aanbevelen. 
Wij vragen/bevelen de softwarehuizen en de apothekers aan om bij voorkeur het 
scenario “OK” (4e kolom hieronder) te implementeren, eerder dan het scenario “niet 
meer OK”. 
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Situatie Scenario 
Facturatie van alle 

tabletten van de 
verpakking ineens 

Scenario 
Facturatie per week 
& van het saldo op 

het “einde” 

Recht op het 
weekhonorarium bij gebruik van 

Flag 2 op een datum/week dat alles 
nog “OK” was. 

Recht op het weekhonorarium bij 
gebruik van Flag 2 op een datum/week 

dat het “niet meer OK” was. 

Reden 

“Ad hoc” medicatie 
(vb. morfine) 

X 
 

JA JA “Ad hoc” 

Specialiteit verwerkt in een 
magistrale bereiding 

(vb. Redomex) 
X 

 
JA JA Bereiding 

Dure specialiteiten 
(vb. Glivec)  

X 

JA 
Datum facturatie = eerste dag van de 
week/schijf waarin het “einde van de 

behandeling” plaats vond! 

NEEN 
Datum facturatie = eerste dag van de  

week/schijf die volgt op het “einde van de 
behandeling”! 

Einde 
behandeling* 

Specialiteit waarvoor afleveren 
in blister of IMV te vermijden is 

(vb. Marcoumar) 

 
 

X 

JA 
Datum facturatie = eerste dag van de 
week/schijf waarin het “einde van de 

behandeling” plaats vond! 

NEEN 
Datum facturatie = eerste dag van de  

week/schijf die volgt op het “einde van de 
behandeling”! 

Einde 
behandeling* 

Gefractioneerde specialiteit 
(½ of ¼ tablet)  

X 

JA 
Datum facturatie = eerste dag van de 
week/schijf waarin het “einde van de 

behandeling” plaats vond! 

NEEN 
Datum facturatie = eerste dag van de  

week/schijf die volgt op het “einde van de 
behandeling”! 

Einde 
behandeling* 

Gefractioneerde specialiteit  
  (½ of ¼ tablet)  

(ingewikkelde posologie) 
X 

 
JA JA 

Door de 
complexe 

posologie niet 
tarifeerbaar per 

week 

Aangebroken specialiteit die 
niet meer vergoed wordt 

 X 

JA 
Datum facturatie = in de laatste 

week/schijf waarin het geneesmiddel 
nog vergoedbaar was! 

NEEN 
Datum facturatie = in de eerste 

week/schijf waarin het geneesmiddel niet 
meer vergoedbaar is! 

Einde 
vergoeding 

Einde van een machtiging voor 
een aangebroken specialiteit  

X 

JA 
Datum facturatie = in de laatste 

week/schijf waarin de machtiging nog 
geldig was! 

NEEN 
Datum facturatie = in de eerste 

week/schijf waarin de machtiging niet 
meer geldig is! 

Einde 
vergoeding 

Patiënt niet meer verzekerd 
voor een aangebroken 

specialiteit 
 

X 
JA 

Datum facturatie = in de laatste week 
waarin de patiënt nog verzekerd was! 

JA 
Datum facturatie = in de laatste week 
waarin de patiënt nog verzekerd was! 

Einde 
vergoeding 

Einde behandeling* = overlijden, wijziging van behandeling of hospitalisatie 
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8. Hoe moeten de “halfkes en kwartjes” getarifeerd worden? 
 

Vooreerst is het afleveren van ½ en ¼ tabletten vanuit kwalitatief oogpunt een niet aan te 
bevelen praktijk die maximaal moet vermeden worden in overleg met de arts. Om dit gebruik 
van gefractionneerde tabletten zo veel als mogelijk te herleiden, werd recent een 
beslissingsboom aangenomen, waarover een algemene consensus bestaat. Het CWOA zal 
de beslissingboom nu omzetten in duidelijke richtlijnen voor de apotheker. Wordt zeker 
vervolgd!  
 
Over de methode van het aanrekenen van de halve of kwart tabletten is zeer lang 
gediscussieerd geweest. Volgende oplossingen werden weerhouden (cf. tabel bij FAQ7 over 
het gebruik van de flag 2): 
 

 Voor een tamelijk éénvoudig toedieningsschema (vb. ½ tablet 1x/dag) werd de 
methode van het alternerend factureren weerhouden: 
3 tabletten in week 1, 4 tabletten in week 2, 3 tabletten in week 3, … 
Indien er een einde komt aan de behandeling (sterfte, hospitalisatie, wijziging van de 
behandeling), mag voor het saldo van de tabletten in de verpakking de flag 2 gebruikt 
worden. Het weekhonorarium mag dan wel niet meer gerekend worden in de week 
volgend op het einde van de behandeling! 

 

 Indien de voorgaande methode niet mogelijk is (bijvoorbeeld door een te ingewikkeld 
toedieningsschema), kunnen meteen alle tabletten van de verpakking ineens met flag 
2 gefactureerd worden. Deze tweede oplossing zal weliswaar het gebruikspercentage 
van de flag 2 per tablet aanzienlijk doen stijgen! Het weekhonorarium kan in die week 
wel gerekend worden. 

 
 

9. Wat bij een verlies van tabletten? 
 

Soms is er een onfortuinlijk verlies van tabletten. Deze kunnen bijvoorbeeld op de grond 
vallen in het rusthuis of verbrijzelen bij het breken in ½ of ¼ tablet.  
 
In die gevallen, raden we aan om de verloren tablet(ten) apart bij te factureren aan het RIZIV 
(tussenkomst) en de patiënt (remgeld) en om eveneens dit verlies te documenteren. 
 
 
 

10. Hoe worden de prijs en de remgelden per eenheid (in het K.B. aangeduid met ***) 
berekend? 

 
Deze bedragen per eenheid worden berekend op basis van de grootste vergoedbare en 
beschikbare publieksverpakking van het betrokken geneesmiddel. Men houdt hiervoor 
rekening met de publieksverpakkingen van één zelfde merk en zelfde dosering! 
 
Onbeschikbaar = onbeschikbaarheid zoals deze aan het FAGG formeel moet gemeld 
worden door de farmaceutische bedrijven = een onbeschikbaarheid van ≥ 14 dagen. 
 
Prijs per éénheid =  
[(af-fabriekprijs + econ. marge groothandel + econ. marge apoth.) x 1,06] / aantal eenheden 
Of nog de = (publiekprijs BTW incl. – basishonorarium BTW incl). / aantal eenheden  
 
Remgeld per éénheid = remgeld / aanthal eenheden 
 
 

http://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/TOOLBOX-BOX/TARIFICATION%20UNITE%20-%20TARIFERING%20EENHEID/Beslissingsboom_Fractionering_tabletten_NL.pdf
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Een voorbeeld: 
 
Prijs per eenheid 

Benaming Eenh. PP 
RIZIV code 
van de 
éénheid 

P Eco Pack 
BTW  incl. 

P Eco BTW 
incl. / éénheid 

Onbeschikbaar 

AMLODIPINE XXX COMP  98 X  5 MG                     98 € 12,76 0778167 € 8,35 € 0,0852 0 

AMLODIPINE XXX COMP  56 X  5 MG                     56 € 11,37 0778167 € 6,96 € 0,1243 0 

AMLODIPINE XXX COMP  28 X  5 MG                     28 € 10,54 0778167 € 6,13 € 0,2189 0 

              

Benaming Eenh. PP 
RIZIV code 
van de 
éénheid 

P Eco Pack 
BTW  incl. 

P Eco BTW 
incl. / éénheid 

Onbeschikbaar 

AMLODIPINE XXX COMP  98 X  5 MG                     98 € 12,76 0778167 € 8,35 € 0,0852 1 

AMLODIPINE XXX COMP  56 X  5 MG                     56 € 11,37 0778167 € 6,96 € 0,1243 0 

AMLODIPINE XXX COMP  28 X  5 MG                     28 € 10,54 0778167 € 6,13 € 0,2189 0 

 
Remgelden per eenheid 

Benaming Eenh. RGA RGP 
RIZIV code 
van de 
éénheid 

RGA eenh. RGP eenh. Onbeschikbaar 

AMLODIPINE XXX COMP  98 X  5 MG                     98 € 2,88 € 1,73 0778167 € 0,0294 € 0,0177 0 

AMLODIPINE XXX COMP  56 X  5 MG                     56 € 2,40 € 1,44 0778167 € 0,0429 € 0,0257 0 

AMLODIPINE XXX COMP  28 X  5 MG                     28 € 2,11 € 1,26 0778167 € 0,0754 € 0,0450 0 

                

Benaming Eenh. RGA RGP 
RIZIV code 
van de 
éénheid 

RGA eenh. RGP eenh. Onbeschikbaar 

AMLODIPINE XXX COMP  98 X  5 MG                     98 € 2,88 € 1,73 0778167 € 0,0294 € 0,0177 1 

AMLODIPINE XXX COMP  56 X  5 MG                     56 € 2,40 € 1,44 0778167 € 0,0429 € 0,0257 0 

AMLODIPINE XXX COMP  28 X  5 MG                     28 € 2,11 € 1,26 0778167 € 0,0754 € 0,0450 0 

 
11. Wat indien een de grootste publiekverpakking onbeschikbaar is? 

 
Zoals hierboven in het voorbeeld aangegeven, zullen bij een langdurige onbeschikbaarheid 
(≥ 14 dagen) de éénheidsprijs en de remgelden aangepast worden. Deze aanpassing 
gebeurt door het RIZIV op maandelijkse basis en zal door APB nauwlettend opgevolgd 
worden. Wanneer een doos werd aangebroken, werkt dit voor een prijsverschuiving van 98 
tabletten naar 56 in uw voordeel, maar voor een prijsverschuiving van 56 naar 98 in uw 
nadeel.  
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12. Zullen er bulkverpakkingen of unidosis (UD) verpakkingen op de markt komen?  
En mag ik deze ook gebruiken voor het toepassen van TpE? 
 

Ja. Er zijn reeds UD- of bulkverpakkingen op de markt die voornamelijk in hospitaalmilieu 
gebruikt worden. Deze volledige verpakkingen zijn “als dusdanig” niet vergoed in de 
openbare officina. Echter zal het de éénheid/de tablet zijn die vergoed wordt bij de start van 
TpE voor de rusthuispatiënten. En die éénheid kan dan komen uit de publieke verpakkingen, 
die “als dusdanig” vergoed wordt in de officina, maar even goed uit een “bulkverpakking”, die 
“als dusdanig” niet vergoed wordt in de officina.  
 
Er is één belangrijke voorwaarde! De bulkverpakking moet ook een unieke barcode (UBC) 
bevatten, aangezien deze UBC bij TpE per gefactureerde tablet dient te worden 
meegegeven in de facturatie (i.p.v. per doos bij de klassieke tarifering).  
 
Een voorbeeld: 
 

Benaming Eenh PP 

RIZIV 
code van 
de 
éénheid 

P Eco BTW incl. / 
éénheid 

Apoth. Prijs 
BTW excl. 

Apoth. Prijs  
BTW excl. / 
éénheid 

AKINETON COMP 1000 x 2 MG 1000   0700260   € 32,98 € 0,0330 

AKINETON COMP   50 X 2 MG                          50 € 6,47 0700260 € 0,0412 € 1,85 € 0,0370 

AKINETON COMP   20 X 2 MG                          20 € 5,63 0700260 € 0,0610 € 1,10 € 0,0550 

 
De verpakkingen van 50 en 20 zijn “als dusdanig” vergoed in de openbare officina voor de 
ambulante patiënten. De bulkverpakking van 1000 is dit omwille van evidente redenen niet. 
Echter bij TpE voor de rusthuispatiënten kan de verpakking van 1000 gebruikt worden om de 
éénheden/de tabletten af te leveren en te factureren aan verschillende patiënten.  
 
De prijs per eenheid wordt echter nog steeds bepaald op de grootste publieke verpakking 
(dus die van 50 in het voorbeeld). Het verschil in apotheekprijs per éénheid, kan de 
apotheker een schaalvoordeel opleveren: 
0,0370 € – 0,0330 € = 0,0040 € x 1000 = ∆ 4,00 € excl. BTW 
 
 

13. Kan een zelfde doos en dus een zelfde UBC gebruikt worden voor verschillende 
patiënten? 

 
Ja. Het RIZIV staat toe dat een zelfde verpakking en dus een zelfde UBC gebruikt wordt voor 
de tarifering van de tabletten in deze verpakking aan verschillende patiënten. Bij TpE wordt 
er per tablet gefactureerd en dient de UBC te worden meegegeven per tablet (i.p.v. per doos 
bij de klassieke tarifering). Zo zal voor een verpakking van 100 tabletten, de UBC aanwezig 
op de verpakking, maximaal maar 100x (1x per gefactureerde tablet) mogen worden 
doorgegeven in de facturatie. Een UBC die werd gebruikt voor de TpE mag daarnaast ook 
nooit voorkomen in de klassieke tarifering per doos en vice versa! 
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14. Komt er nog een informatiecampagne naar de RVT/ROB-sector?  
 
Het RIZIV zal in het “eerste trimester van 2015” de RVT/ROB’s nog inlichten over de 
wijzigingen betreffende TpE. Wij dringen er op aan dit zo snel mogelijk uit te voeren.  
 
In afwachting, kan u uiteraard de verschillende documenten aangaande TpE uit de toolbox 
van APB eveneens bezorgen aan de RVT/ROB die door u wordt beleverd. 

 
 

15. Hoe dienen niet gefactureerde overschotten behandeld worden? 
U levert af op basis van dozen, (gedeeltelijk) blisters en/of (gedeeltelijk) IMV aan het 
RVT/ROB. Wanneer een behandeling wordt gestopt bij de bewoner (sterfte, 
hospitalisatie of wijziging van de behandling), wat kan u dan doen met de nog niet-
gefactureerde overschot die nog in het RVT/ROB ligt? 
 

Er zijn een aantal mogelijkheden, elkeen met hun eigen nadelen en/of beperkingen. In 
functie van het specifieke geval, komt het de beleverende apotheker toe de juiste keuze te 
maken in eer en geweten en mits respect voor de eerder vermeldde principes (beperkt 
gebruik van de flag 2 en de vraag/noodzaak om de gewenste besparingen te realiseren). We 
geven hier een voorstel van een chronologisch te volgen werkwijze: 

 
a. Het gestopt geneesmiddel kan nog gebruikt worden voor een andere RVT-patiënt 

die door uw apotheek beleverd wordt, in hetzelfde RVT/ROB (in dezelfde of in een 
andere vleugel van het RVT/ROB):  

 
U organiseert in samenwerking met het RVT/ROB de overdracht van de 
overschot aan tabletten naar de andere patiënt en gelijktijdig past u de 
facturatie aan. Concreet is er een overdracht nodig van de UBC van de 
eerste patiënt naar de nieuwe patiënt voor de facturatie van de 
overgebleven éénheden (zie FAQ 13).  
 
Nadelen:  
 dit vraagt om een vlekkeloze communicatie tussen RVT/ROB en 

apotheek (zie FAQ 1 & 2) 
 u moet mee waken over de correcte bewaring en overdracht van de 

overschotstock, uitgevoerd door het RVT/ROB en zijn personeel: 
posologiewijziging voor de nieuwe patiënt, farmaceutische zorg, … 

 de nood en vraag naar uw periodische aanwezigheid in het RVT/ROB 
zal toenemen 

 
b. Het gestopt geneesmiddel kan nog gebruikt worden voor een andere RVT-patiënt 

die door uw apotheek beleverd wordt in een ander RVT/ROB:  
 
Het RIZIV laat weliswaar toe om de éénheden van één doos/overschot te 
factureren aan verschillende patiënten (zie FAQ13). Echter voor het FAGG 
is een terugname in de apotheek gevolgd door een nieuwe aflevering, niet 
toegelaten. Een overdracht van het overschot (zoals in punt a hier boven) 
is volgens de volksgezondheidsreglementering niet mogelijk...  
Alternatieven: zie c. 
 

c. Het gestopt geneesmiddel kan niet meer gebruikt worden voor een andere RVT-
patiënt die door uw apotheek beleverd wordt:  
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i. Het gaat om één van de uitzonderingen waarvoor de Flag 2 mag gebruikt 
worden (vb. duur geneesmiddel): 
 
U maakt gebruik van de Flag 2, zoals eerder beschreven en waakt er over 
dat u deze “reddingsboei” niet te vaak nodig heeft en gebruikt. Dit kan u 
doen door meer in te zetten op piste a. 
 

ii. Het gaat niet om één van de uitzonderingen en u mag de Flag 2 in 
principe niet gebruiken (vb. courant chronisch geneesmiddel). 
 
Het gaat om een besparingsmaatregel waardoor u af en toe een verlies 
zal slikken. U meer u kan inzetten op bovenstaande pistes, hoe kleiner het 
verlies. De voorgaande ideeën van besparingsmaatregelen (zoals een 
retributie) zouden u in alle gevallen meer geld gekost hebben en zonder u 
enige marge te geven om hier een impact op te hebben.  
 
Anderzijds is niet alles meteen verloren. Indien dezelfde of een andere 
patiënt in het RVT/ROB opnieuw het betrokken geneesmiddel nodig heeft, 
kan u als apotheker aan het RVT/ROB aangeven om eerst de niet-
vervallen overschot aldaar nog aanwezig verder op te gebruiken en uit te 
factureren.  
 
U zou toch de Flag 2 wensen te gebruiken?  
Het afgesproken streefpercentage van gefactureerde tabletten zonder 
gebruik van de Flags bedraagt 95%. Bij individuele misbruiken van deze 
“reddingsboeien”, zullen er wellicht individuele sancties volgen. Bij 
algemeen misbruik, kunnen deze reddingsmiddelen aan de ganse sector 
ontnomen worden.      
 

 
16. Is het nog mogelijk dat apothekers rusthuizen beleveren in een beurtrol nu TpE van 

start gaat op 1/4/2015? 
 
De lokale bestaande initiatieven om de belevering van een rusthuis te delen onder 
verschillende collega’s, zijn lovenswaardig, loyaal en zeer collegiaal. Echter nu TpE opstart, 
is het helaas nagenoeg onmogelijk om patiënten periodisch van beleverende apotheek te 
doen wisselen. Immers, het weekhonorarium kan door de apotheek A, die niet maar “aan de 
beurt” is, niet gelijktijdig gefactureerd worden met de apotheek B, die wel “aan de beurt” is. 
En ook de overschot aan tabletten nog uitfactureren is voor apotheek A moeilijk, wanneer 
apotheek B reeds voor de nieuwe periode levert.  
 
Een betere oplossing voor het “verdelen” van de belevering van een rusthuis, is niet een 
periodische verdeling, maar een verdeling over patiënten.  
 

Een voorbeeld: 
 

Actuele beurtrol: 
Apotheek A levert gedurende de eerste 6 maanden aan alle 100 patiënten/bedden in 
een. Apotheek B levert vervolgens gedurende de laatste 6 maanden van het jaar aan 
alle patiënten van het RVT/ROB.    

 
Betere verdeling: 
Apotheek A levert aan de zelfde 50 patiënten/bedden (of nog verdiep/vleugel A van 
het RVT/ROB) gedurende het ganse jaar. 
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Apotheek B levert aan de zelfde 50 patiënten/bedden (of nog verdiep/vleugel B van 
het RVT/ROB) gedurende het ganse jaar. 
 
Het RVT/ROB dient wel te aanvaarden dat het maandelijks twee facturen zal 
ontvangen van twee verschillende apotheken. 

 
Deze oplossing komt de opvolging van de patiënten in RVT/ROB en dus de farmaceutische 
zorg alleen maar ten goede. Het verdedigen van een systeem van de “beurtrollen” krijgt geen 
draagvlak of consensus meer…  
 
 

17. Klopt het dat een uitgestelde aflevering (document “705”) niet meer mogelijk is bij 
TpE?  

 
Neen, maar enige verduidelijking is wel nodig: 
 
Ter herinnering: 
De “705” laat toe om de aflevering (door de apotheker) en de facturatie (door de TD) van één 
lijn (= récipé) op een voorschrift naar later uit te stellen, zonder daarentegen de geldigheid te 
verlengen van het origineel voorschrift (= “moedervoorschrift”) voor het uitvoeren van de 
derde betalersregeling.  
Bij het uitstel van de aflevering van een récipé (de letter “U” wordt door de apotheker in de 
marge van het voorschrift geplaatst), communiceert de apotheek aan de TD (via het 
tariferingsbestand) reeds de nationale code (CNK) van de specialiteit die later (misschien) 
zal worden afgeleverd.  
De TD doet het zelfde met de VI (via het facturatiebestand Farmanet).  
 
NB : bij het uitvoeren van TpE is het belangrijk om de volgende situaties te onderscheiden: 
 

1. 705 opgesteld vóór maar uitgevoerd na de passage naar TpE 
 
In tegenstelling met een “klassieke” tarifering, tarifeert men bij TpE (voor de specialiteiten 
betrokken door TpE) geen voorschriften, maar wel “weken” of “schijven van 7 dagen” per 
patiënt (notie van “patiënt-week”). 
Een récipé (van een vaste orale vorm te tariferen per eenheid) dat voorkomt op een 705, 
opgesteld voor de passage naar TpE, maar uitgevoerd na de passage naar TpE zal dus 
nooit meer getarifeerd en gefactureerd worden als dusdanig! 
Het zijn de eenheden van deze specialiteit die zullen getarifeerd en gefactureerd worden, 
week na week, geleidelijk aan volgens het gebruik door de inwoner.  
Dat is de reden waarom een “oude” 705, vanaf het in voege treden van TpE in uw apotheek, 
moet beschouwd worden als een volledig nieuw voorschrift. 
De uitvoering er van zal dan toelaten om het aantal eenheden dat de inwoner nog te goed 
heeft, te verhogen, voor de specialiteit die er op vermeld wordt. 
 

2. 705 opgesteld en uitgevoerd na de passage naar TpE 
 

Wanneer TpE reeds van toepassing is, is het doel van het voorschrift voortaan om de 
terugbetaling te “dekken”, niet meer van verpakkingen, maar wel van eenheden. 
 
2.1. Inwoner waarvoor IMV van toepassing is 
Aangezien de aflevering (voornamelijk) per eenheden gebeurd, heeft het weinig zin om de 
uitvoering uit te stellen van een récipé op een voorschrift betrokken door TpE! Het inbrengen 
van het voorschrift verhoogt eenvoudig weg het aantal eenheden “te goed” voor iedere vaste 
orale vorm betrokken door TpE.  
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2.2. Inwoner waarvoor IMV (nog) niet van toepassing is 
Wanneer de aflevering (nog) verloopt met verpakkingen, maar de tarifering echter wordt 
uitgevoerd per eenheden, dan heeft de “705” zeker nog zijn zin: 
Deze zal toelaten om het afleveren van een (nieuwe) verpakking te vermijden, wanneer de 
patiënt nog beschikt over een “te goed” dat als afdoende kan worden beschouwd. 
De 705 laat dan toe om het risico te beperken om niet meer vergoed te worden voor het 
overschot aan niet gebruikte dozen (bij een wijziging van behandeling of een sterfte).  
 
 
 

18. Hoe moet de “bijlage 30” (ex-704) worden opgesteld voor specialiteiten, die in 
principe betrokken zijn door TpE, maar waarvoor de derde betaler niet kon worden 
toegepast? 
  

Er werd beslist dit document niet te wijzigen. Wanneer de voorwaarden om de derde 
betalersregeling toe te passen niet zijn ingevuld (vb. attest ontbreekt), rekent de apotheker 
de volledige publiekprijs aan aan de patiënt en past hij geen TpE toe. Het formulier “bijlage 
30” vermeldt dan ook de volledige verpakking, de CNK van de verpakking en zijn normale 
publiekprijs (incl. het basishonorarium). Het formulier mag dus in geen geval een welbepaald 
aantal eenheden bevatten van een verpakking, noch de eenheidsprijs (***) vermenigvuldigd 
met datzelfde aantal eenheden.  
 
Indien a posteriori toch voldaan wordt aan de voorwaarden om de derde betalersregeling toe 
te passen (het attest is in orde), zal de apotheker wellicht niet kunnen terugkomen op het 
verleden, want de software zal dit wellicht niet toelaten. De derde betalersregeling zal dan 
worden toegepast vanaf een volgend voorschrift en aflevering van het betrokken 
geneesmiddel. De patiënt zal voor de eerste aflevering door zijn ziekenfonds worden 
terugbetaald. Deze situatie zou steeds minder moeten voorkomen, wanneer artsen meer en 
meer de machtigingen uit hoofdstuk IV digitaal aanvragen via MyCareNet en apothekers van 
deze consulteren via MyCareNet.  
 
Omgekeerd, is het misschien wel mogelijk om in eerste instantie wel de derde 
betalersregeling toe te passen, indien u dat wenst, en later (wanneer het attest als nog niet in 
orde komt) hier op terug te komen (aanrekenen van de publiekprijs aan de patiënt en 
afleveren van een “bijlage 30”). Vraag hierover advies bij uw softwarehuis.  
 
We vullen nog aan dat vanaf 1/7/2015 het formulier “bijlage 30” een kleine wijziging 
ondergaat. Het gaat om een update die volgt op het einde van het gebruik van de SIS-
kaarten als identificatiemiddel voor de verzekerbaarheidsgegevens. Onderaan wordt bij de 
keuzemogelijkheden de vermelding “SIS-kaart niet voorgelegd / niet in orde” vervangen door 
“Netwerk MyCareNet onbeschikbaar.” 
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19. Wat moet er op de BVAC gedrukt worden voor geneesmiddelen die worden/werden 
getarifeerd per eenheid? 
 

Vooreerst, voor de BVAC’s voor geneesmiddelen die niet worden getarifeerd per eenheid (de 
niet-vergoedbare en de vergoedbare die geen vaste orale vorm hebben), verandert er niets. 
De BVAC kan worden afgedrukt en in voorkomend geval worden elektronisch worden 
verstuurd (project AssurPharma) zoals voordien.  
 
Echter, voor geneesmiddelen betrokken door TpE, is het onmogelijk om een BVAC op 
een correcte wijze op te stellen, noch elektronisch door te sturen. Men kan bijvoorbeeld 
geen rekening houden met niet opgebruikte eenheden in geval van overlijden of stopzetten 
van de behandeling, aangezien die informatie op het ogenblik van de afdruk van de BVAC 
nog niet gekend is. Voor patiënten in een RVT/ROB die zouden kunnen genieten van een 
bijkomende verzekering voor hun geneesmiddelen betrokken door TpE, raden wij aan om a 
posteriori een overzicht, historiek of een kopie van de factuur af te leveren voor de 
verstreken kalendermaand, die de exacte bedragen vermeld die ten laste bleven van de 
patiënt.  
 
 

20. Meer verduidelijking nodig over de bewoners in “kort verblijf”? 
 

In het verleden vroegen we aan de softwarehuizen en tariferingsdiensten reeds uitdrukkelijk 
om het RIZIV-nummer van het RVT/ROB zo snel mogelijk door te geven. Dit zowel voor 
afleveringen getarifeerd als TpE, als de klassieke niet-TpE afleveringen.  
 
Daarnaast deelden we mee dat er voor bewoners met het statuut “kort verblijf” (± 2,25 % van 
de bedden in WZC) geen TpE moet worden toegepast. Deze WZC-bewoners moeten 
immers beschouwd worden als klassieke ambulante patiënten. Er wordt voor hen dus niet 
getarifeerd per eenheid. Het RIZIV-nummer van het RVT/ROB mag voor deze bewoners 
van het type “kort verblijf”niet worden door doorgegeven in de tariferingsprotocol-
bestanden, noch in Farmanet.  
In principe en volgens onze eerdere instructies, hebben de softwareprogramma’s voor 
apothekers reeds een indicator “kort-verblijf” of “niet-TpE” voorzien in de signaletiek van de 
patiëntfiche om de TpE voor deze bewoners niet toe te passen, ondanks hun link met de 
klantenfiche van het WZC. Op basis van deze indicator, dient ook het RIZIV-nummer voor 
deze “kort verblijf” bewoners in de tariferingsbestanden weggefilterd te worden.   
 
Voor de klassieke bewoners (dus “lang verblijf”), moet dit RIZIV-nummer steeds voor alle 
afleveringen en prestaties, TpE of niet-TpE, ingevuld worden in het klassieke 
tariferingsbestand, in het TpE-tariferingsbestand en in Farmanet.  
 
MyCareNet zal in de toekomst (in principe 1/1/2016) dit RIZIV-nummer ook doorgeven. Voor 
“kort-verblijf” bewoners zal dit nummer echter niet worden meegedeeld, omdat de WZC en 
de verzekeringsinstellingen hen eveneens beschouwen als klassieke ambulante patiënten. 
 

Het is belangrijk om te noteren dat de TD de afleveringen uitgevoerd vanaf 1/9/2015 voor 
patiënten, gesignaleerd als bewoner van een RVT/ROB, zullen weigeren te tariferen, 
wanneer TpE niet is toegepast voor de vaste orale vormen, aangezien zij niet het 
onderscheid kunnen maken tussen “kort verblijf” en “lang verblijf”.  
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Use Cases  
 

1. U levert al jaren dozen af en u zelf en/of het RVT/ROB wensen dit niet te wijzigen. 
De arts stelt een voorschrift op voor “Omeprazole 20 mg 1x/dag gedurende 4 weken” 
(= aangewezen behandelingsduur bij reflux)? Wat zijn de opties? 

 
De volksgezondheidsreglementering (FAGG) laat u toe om maximaal 28 tabletten af te 
leveren (4 weken van 7 dagen). U kan dus kiezen tussen: 

 het afleveren van één doos van 28 tabletten en hier van 7 tabletten week na week te 
tariferen. Aldoende: 

o respecteert u het voorschrift en de reglementering (FAGG en RIZIV) 
o respecteert u uw gekozen werkmethode (aflevering per dozen) 
o beperkt u het risico om met een overschot van tabletten te blijven zitten (zie 

optie 2) 
o neemt u wel een prijsnadeel op zich (beperktere winst en in enkele gevallen 

mogelijks een klein verlies). De prijs van één tablet wordt immers bepaald 
door de grootste publieke verpakking (98 of 100 tabletten). Uw aankoopprijs 
per tablet voor een doos van 28 is nadeliger/duurder dan de aankoopprijs per 
tablet voor een doos van 98 of 100.  

 het afleveren van 28 tabletten (4 blisters van 7 tabletten bijvoorbeeld) uit een doos 
van 98 tabletten. Aldoende: 

o respecteert u het voorschrift en de reglementering (FAGG en RIZIV) 
o wijkt u wel af van de door uw gekozen werkmethode (aflevering van blisters 

i.p.v. dozen) 
o riskeert u wel met een overschot van tabletten te blijven zitten (98 – 28 = 70) 
o neemt u geen prijsnadeel op zich (geen beperktere winst noch verlies zoals in 

optie 1) 
 

2. U levert (gedeeltelijk) af op basis van blisters. 
De posologie bedraagt 1x/dag en u wenst per week af te leveren om de 
facturatieschijf bij TpE van maximum één week te respecteren. 
Mag u een blister van 10 tabletten doorknippen in een stuk van 3 en een stuk van 7 
om dit laatste af te leveren? 
 

Ja, dat mag in theorie, maar het is aan u om de traceerbaarheid te garanderen: u dient er 
zich van te vergewissen dat beide helften het lotnummer en de vervaldatum bevatten. Indien 
dit niet voor iedere individuele tablet achteraan vermeld wordt (zoals bij de UD-
verpakkingen), dient u de verknipte helft die deze informatie niet bevat correct te labelen, ten 
einde deze later te mogen afleveren.  
 
 


