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Principes: 
 

- De aanrekening van het honorarium huisapotheker wordt vereenvoudigd, het bestaand 

mechanisme van registratie en aanrekening in het volgend kalenderjaar wordt verlaten. 

- Strikt genomen is er dus geen ‘registratie’ meer noodzakelijk in termen van het tariferen van 

de CNK, echter moeten de vormvereisten zoals het contract met de patiënt, de patiënt 

consent en het aanleveren van een medicatieschema voldaan blijven. 

- De Stop Huisapotheker CNK heeft geen bestaansreden meer, elk jaar opnieuw moet de 

patiënt voldoen aan de voorwaarden: 

• 5 geneesmiddelen waarvan minstens 1 chronisch (160 DDD) 

• Consequent gebruik van het GFD 

• Patiënt consent 

• Ondertekend contract met de patiënt 

• Het up-to-date houden van het medicatieschema en deze aan de patiënt overmaken 

- De bepaling van de voorwaarden m.b.t. medicatie werd ook gewijzigd, in het huidig systeem 

werden de voorschriften van het moment zelf in rekening gebracht, immers de aanrekening 

volgde pas het jaar daarop, aangezien nu echter de aanrekening direct is moeten de 

afleveringen al voldaan zijn, en dit voor het voorbije jaar, het programma bekijkt dus alle 

afleveringen voor de periode [de dag van afleveren – 1 dag – 1 jaar] tot en met [de dag van 

afleveren – 1 dag]. 

- Van zodra de patiënt in aanmerking komt kan het honorarium direct gefactureerd worden 

met CNK 5521059 (dit gebeurt automatisch na vraagstelling). 

- Het is niet de bedoeling dat bovenstaande CNK manueel aan de aflevering wordt 

toegevoegd, hiermee wordt geen rekening gehouden in de werking huisapotheker in het 

pakket. 

- Het honorarium kan slechts 1 keer per kalenderjaar gefactureerd worden voor éénzelfde 

patiënt, de controle daarop gebeurt primair door consultatie van het GFD en zal op termijn 

vervangen worden door het raadplegen van MyCarenet. 

Praktisch: 
 

Wanneer u al huisapotheker bent voor een patiënt dan zal je bij het aanvaarden van een 

verkoop de gekende vraag met betrekking tot de aanrekening van het honorarium te zien 

krijgen. 

Wanneer de patiënt nog niet opgenomen is in het huisapotheker traject dan zal je een pop-

up krijgen om de functie te activeren indien de patiënt aan de medicatie voorwaarden 

voldoet (zoals vroeger), de bijkomende voorwaarden zoals contract en consent moeten 

gecontroleerd worden, en een medicatie schema moet opgesteld worden. 

Wanneer de aflevering aanleiding geeft tot tarificatie dan zal ook meteen de vraag om aan 

te rekenen gesteld worden op het einde van de verkoop. 

Stel dat er geen voorschrift was of er was geen finaliteit naar tarificatie dan is het nog altijd 

aangeraden om het ‘registratie’ werk te voldoen, dan is dat alvast achter de rug en zal bij 

een volgend voorschrift de aanrekening potentieel aangeboden worden. 

 

Scenario van niet bestaande huisapotheker overeenkomst en de patiënt voldoet aan de 

medicatie voorwaarden, u krijgt volgend scherm te zien: 



Werking Huisapotheker vanaf 1/1/2021                           
 

 
 

  



Werking Huisapotheker vanaf 1/1/2021                           
 

Wanneer er specialiteiten op voorschrift worden afgeleverd en de patiënt komt in 

aanmerking voor aanrekening dan wordt de volgende pop-up getoond bij het aanvaarden 

van de verkoop: 
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Wanneer de patiënt na consultatie van het GFD bij een andere apotheek geregistreerd werd 

dan zal het huisapotheker icoon zoals nu rood gekleurd zijn en krijg je de melding ook in het 

huisapotheker scherm te zien. 

Hou er rekening mee dat een patiënt, ofschoon hij bij een andere apotheek geregistreerd 

was, perfect in aanmerking kan komen voor de functie en aanrekening van huisapotheker, 

en dit elk jaar opnieuw, met andere woorden, de functie huisapotheker geldt vanaf 2021 

slechts voor 1 jaar, en de patiënt moet elk jaar terug voldoen aan alle voorwaarden 

vooraleer het honorarium gefactureerd kan worden. 

 

 


