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Huisapotheker  
Nieuwe procedure vanaf 01/01/2021 

 

1. Nieuwe procedure 
 

Procedure 
• Jaarlijkse controle ipv. eenmalige controle 

• Onmiddellijke vergoeding van het honorarium, in huidig kalenderjaar ipv. bij aanvang 

volgend kalenderjaar 

• 1 honorarium (‘CNKh’) 

→ Eenvoudigere procedure  

Voorwaarden 
• Apotheek heeft toegang tot het GFD. 

• Patiënt heeft een geïnformeerde toestemming (‘Informed Consent’). 

• De patiënt is verzekerd en verblijft niet in een rusthuis. 

• Historiek van 5 verschillende ATC-geneesmiddelen, waaronder minstens 1 chronisch (DDD 

160) in de 365 dagen voorafgaand aan de dag van opstart of verlenging. 

• Het honorarium werd nog niet getarifeerd in het huidige kalenderjaar. 

• Aanwezigheid van een terugbetaald voorschrift. 

 

Nieuwe overeenkomst 
• Overeenkomst eenmalig ondertekenen. 

Honorarium 
• Nieuwe CNKh 5521059. 

• Na controle van de voorwaarden; patiënt moet elk jaar opnieuw voldoen aan de 

voorwaarden. 

• Bij een aflevering met terugbetaald voorschrift (CNKh). 

Stopzetting  
• CNKs verdwijnt, geen honorarium voor stopzetting. 
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Oude vs. Nieuwe procedure 

 

 

2. Veranderingen in software 
 

Overeenkomst 
Pop-up verschijnt automatisch in de verkoopsessie wanneer de patiënt voldoet aan de voorwaarden 

en niet geregistreerd is in de apotheek. 

 

 

Registratie 
- In de Patiëntfiche verschijnt een icoon en de startdatum van de overeenkomst. 

- Het honorarium wordt opgenomen in het GFD. 
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Jaarlijks honorarium 
Wordt automatisch toegevoegd bij het afsluiten van de verkoopsessie. 

 

 

Stopzetten 
• Registreer een stopzetting bvb. na overlijden of weigering van het honorarium door de 

Tariferingsdienst.  

• Registreer een stopzetting via de Patiëntfiche, niet meer via een verkoopsessie. 
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• Duid de reden aan van de stopzetting in de pop-up. 

 

 

Huisapotheker zonder honorarium 
Wenst een patiënt een overeenkomst maar komt hij/zij niet in aanmerking voor het honorarium, 

maak dan gebruik van de optie ‘Huisapotheker zonder Honorarium’. 
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Weigering 
De patiënt kan een overeenkomst weigeren.  

Een weigering was voorheen onbeperkt geldig, vanaf nu is deze 365 dagen geldig. 

 

 

Rapporten in TWIN Rapportering 
• Rapport “Patiënten waarvoor een honorarium geregistreerd werd” 

• Bevat de patiënten die een honorarium kregen in het huidige kalenderjaar. 

• Rapport ‘Huisapotheker patiënten waarvoor de apotheek recht heeft op een honorarium‘ 
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• Bevat de patiënten waarvoor je een honorarium kan registreren in het huidige 

kalenderjaar. 

• Rapport 'Patiënten waarvoor u in aanmerking komt‘ 

• Bevat de patiënten waarvoor de apotheek een nieuwe overeenkomst kan afsluiten. 

 

 

Tariferingsrapport ‘Mutualiteitstegoeden’ 
Bevat het totaalbedrag van het Huisapotheker honorarium dat in de tariferingsperiode geregistreerd 

werd. 
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3. Overzicht 
 

 
Oude procedure Nieuwe procedure 

Voorwaarden Eenmalige controle Jaarlijkse controle 

Overeenkomst Eenmalig ondertekenen idem 

Tarifering Initiatie, jaarlijks 

honorarium, stopzetting 

Jaarlijks honorarium 

Stopzetting Honorarium onmiddellijk 
vergoed of bij aanvang 

volgend kalenderjaar 

Geen recht op honorarium 

Huisapotheker 

zonder 
Honorarium 

Naar wens van de patiënt 

wanneer hij/zij niet in 
aanmerking komt; geen 

recht op vergoeding 

idem 

Weigering Onbeperkt geldig 365 dagen geldig 

(keuze Farmad) 

Elders 

geregistreerd 

Onbeperkt geldig Onbeperkt geldig 

 

4. Vragen & antwoorden 
 

Blijven bestaande Huisapotheker-patiënten Huisapotheker-patiënt in de nieuwe procedure? 

Ja, zij blijven Huisapotheker-patiënt als zij na controle opnieuw voldoen aan de voorwaarden. 

Het honorarium wordt dan automatisch geregistreerd bij aflevering van een terugbetaald voorschrift.  
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Hoe gebeurt de controle en wanneer wordt het honorarium getarifeerd in de nieuwe procedure? 

Telkens wanneer een patiënt in de apotheek langskomt met een terugbetaald voorschrift, wordt de 

controle gemaakt. 

Is de patiënt een bestaande Huisapotheker-patiënt en voldoet de patiënt aan de voorwaarden, dan 

wordt het honorarium onmiddellijk automatisch geregistreerd. 

Het is dus mogelijk dat een patiënt in een kalenderjaar x-aantal keren langskomt vooraleer hij aan de 

voorwaarden voldoet.  

Is de patiënt nog niet geregistreerd en voldoet de patiënt aan de voorwaarden, dan kan de apotheek 

een nieuwe overeenkomst afsluiten. 

 

Wordt de controle ook uitgevoerd voor patiënten met Huisapotheker zonder honorarium? 

Ja, voor patiënten met een overeenkomst ‘Huisapotheker zonder honorarium’ worden de 

voorwaarden ook gecontroleerd. 

Voldoen zij aan de voorwaarden, dan kan de apotheek een nieuwe overeenkomst ‘Huisapotheker’ 

afsluiten adhv. de pop-up die dan automatisch in de verkoopsessie verschijnt. 

 

Wordt er in de software automatisch gecontroleerd of een patiënt elders geregistreerd is? 

Momenteel wordt er in de software niet gecontroleerd of een patiënt elders geregistreerd is.  

In de loop van 2021 zullen we hiervoor een specifieke dienst van MyCareNet integreren, die de 

meest accurate gegevens zal bezorgen.  

Het GFD is in deze geen accurate bron, want het GFD kan honoraria bevatten die geweigerd werden 

door de Tariferingsdiensten.  

 

Wanneer moet de apotheek stopzetten en kan de apotheek dit zelf eenzijdig beslissen? 

In de nieuwe procedure is het stopzetten van een Huisapotheker-overeenkomst niet verplicht. We 

hebben deze mogelijkheid in de software behouden om het beheer van Huisapotheker-patiënten 

optimaal te laten overlopen. 

Een overeenkomst kan stopgezet worden wanneer blijkt dat de patiënt overleden is, opgenomen is in 

een rusthuis of niet meer langskomt in de apotheek.  

De apotheek kan dit in principe zelf eenzijdig beslissen zonder overleg met de patiënt. Breng de 

patiënt op de hoogte indien het kan. Duid de stopzetting aan op de schriftelijke overeenkomst.  

 

Moeten de bestaande Huisapotheker-patiënten de overeenkomst opnieuw ondertekenen? 

Nee, dit is niet nodig. De overeenkomst moet eenmalig ondertekend worden. 


