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Algemeen kader
De lijst van de geneesmiddelen die niet vergoedbaar zijn door het RIZIV maar
ten laste worden genomen door de OCMW's van de 19 gemeenten van het
Brussels Gewest, wordt vastgesteld volgens het algemeen kader opgesteld
door de Geneesmiddelencommissie.
Opgelet: Wijzigingen van CNK, van verpakkingsgrootte, van naam, nieuwe
doseringen en nieuwe generische middelen van toegelaten producten
worden pas ten laste genomen op het moment dat ze in de lijst staan.
Elke wijziging kan voorgesteld worden aan de personen die gemachtigd zijn
om de lijst aan te passen via het volgende e-mailadres:
med@brulocalis.brussels.
Het algemeen kader volgt de hoofdstukken van het “Gecommentarieerd
Geneesmiddelenrepertorium” van het
Belgisch Centrum voor
Farmacotherapeutische Informatie (www.bcfi.be). Enkele andere producten
die toegestaan zijn buiten compendium worden eveneens onder die
hoofdstukken vermeld.
Naast de suggesties voor magistrale bereidingen die opgenomen zijn in hoofdstuk
6, hebben we ook aandacht gewijd aan de alternatieven die door het RIZIV worden
vergoed (magistrale bereidingen, Bf-specialiteiten die worden terugbetaald met
een attest van de adviserend geneesheer, ...) in het algemeen kader. In dit verband
herinneren we eraan dat de tussenkomst van de OCMW’s in de kosten van de
patiënten residueel is ten opzichte van het RIZIV. We moeten in de mate van het
mogelijke de specialiteiten en magistrale bereidingen bevorderen die door het
RIZIV worden vergoed en letten op de daarvoor vereiste aanvraag van een attest.
In de lijst geeft een ‘Bf’-kolom deze informatie.
1) HYPOTENSIE
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Toegelaten: EFFORTIL.
Niet toegelaten: EPIPEN: onderworpen aan een requisitorium OCMW dat
regelmatig moet vernieuwd worden, want korte vervaldatum
2) VAATSTOORNISSEN



Toegelaten: Cinnarizine generieken alle vormen en doseringen, en
Piracetam generieken alle vormen en doseringen.
3) VENO- EN CAPILLAROTROPICA




Toegelaten: VEINOFYTOL 40 capsules en 98 capsules
Toegevoegd: REPARIL 100 tabletten.
4) HEMOSTATICA




Toegelaten: DICYNONE alle vormen en doseringen.
Geschrapt: DICYNONE 50 tabletten, want niet meer beschikbaar op de
Belgische markt.
5)




Toegelaten: GAVISCON suspensie baby bananensmaak en MAGLID.
Toegevoegd: RIOPAN suspensie en RIOPAN 20 zakjes (alleen de kleine
verpakking)
Geschrapt: GASTRIPHAR en GAVISCON poeder, want niet meer
beschikbaar op de Belgische markt.



6)



ANTIACIDA

SPASMOLYTICA
Toegelaten: BUSCOPAN 10mg alle vormen en TEMPOCOL.
Niet toegelaten: BUSCOPAN 20mg.
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7) LEVERSTOORNISSEN


Geschrapt: CANTABILINE, want niet meer beschikbaar op de Belgische
markt.

8) ANTI-EMETICA
DOMPERIDONE


Toegelaten: enkel MOTILIUM zetpillen, siroop volwassenen en siroop
kinderen, Domperidone generieken alle vormen en doseringen
(maximaal 30 tabletten) evenals OROPERIDYS et ZILIUM.
Toegevoegd: ANTIMETIL, R-CALM en LITICAN tabletten.
Niet toegelaten: MOTILIUM INSTANT, MOTILIUM tabletten,
Domperidone generieken grote verpakkingen (meer dan 30 tabletten)
evenals POSTAFENE.




We vestigen de aandacht op het feit dat Litican tabletten worden
vergoed in Bf voor de volgende aandoeningen:





De symptomatische behandeling van misselijkheid en braken die
optreden tijdens het gebruik van emetiserende antitumorale
middelen, tijdens radiotherapie evenals in gevallen waarin het
verband tussen misselijkheid en braken en een algemene anesthesie
of een chirurgische ingreep wordt vastgesteld.
De symptomatische behandeling van misselijkheid en braken bij
vergevorderde kanker (palliatieve zorg).
De symptomatische behandeling:
o misselijkheid en braken als gevolg van een subtotale of totale
slokdarmresectie;
o misselijkheid en braken bij patiënten met het verworven
immunodeficiëntiesyndroom.
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METOCLOPRAMIDE


Toegelaten: PRIMPERAN zetpillen volwassenen en siroop volwassenen,
want er bestaat geen generisch equivalent in zetpilvorm.
Metoclopramide generieken alle vormen en doseringen.
Geschrapt: DOCMETOCLO, want uit de handel.



We vestigen de aandacht op het feit dat sommige specialiteiten op basis
van metoclopramide worden vergoed in Bf voor de volgende
aandoeningen:





De symptomatische behandeling van misselijkheid en braken die
optreden tijdens het gebruik van emetiserende antitumorale
middelen, tijdens radiotherapie evenals in gevallen waarin het
verband tussen misselijkheid en braken en een algemene anesthesie
of een chirurgische ingreep wordt vastgesteld.
De symptomatische behandeling van misselijkheid en braken bij
vergevorderde kanker (palliatieve zorg).
De symptomatische behandeling van misselijkheid en braken als
gevolg van een subtotale of totale slokdarmresectie OF misselijkheid
en
braken
bij
patiënten
met
het
verworven
immunodeficiëntiesyndroom.

9) LAXATIVA


Toegelaten:
- COLOFIBER, NORMACOL, SPAGULAX en SPAGULAX M, ook de
vormen monodosis.
- Lactulose generieken, ook de vormen monodosis
- KLEAN-PREP, PREPACOL en MOVIPREP.
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CURAPEG JUNIOR en VOLWASSENE, LAXIDO JUNIOR en
VOLWASSENE, MACROGOL EG, MACROGOL SANDOZ, MOVOLAX,
MOLAXOLE en FLEET PHOSPHOSODA.
- Bisacodyl generieken alle vormen en doseringen evenals DULCOLAX
BISACODYL, alleen in zetpilvorm. WYLAXINE en FRUCTINES
(picosulfaat).
- FLEET ENEMA en MICROLAX 4 tubes, laxeermiddelen voor rectaal
gebruik.
- GLYCERINEZETPILLEN VOOR VOLWASSEN, KINDEREN EN BABY’S,
maximaal 10 zetpillen, van de LABORATORIA LAMBO, KELA (zie
BCFI).
Toegevoegd: COLOFORT, ENDOFALK, die minder duur zijn, evenals de
combinatiepreparaten PICOPREP en CITRAFLEET.
Niet toegelaten: MOVICOL volwassene en junior, LAXOBERON,
DULCOLAX PICOSULFATE en DULCOLAX BISACODYL tabletten (ten gunste
van de generieken), DUPHALAC, LANSOYL, FORLAX.
Geschrapt: TRANSIPEG en PRUNASINE, want niet meer beschikbaar op
de Belgische markt.
-






10) ANTIDIARRHEICA






Toegelaten:
- Loperamide generieken, maximaal 20 tabletten.
- BAREXAL (frequent gebruik in pediatrie).
- O.R.S (ORISEL), GASTROLYTE en SOPARYX.
- NORIT capsules en tabletten, NORIT CARBOMIX.
Toegevoegd: O.R.S Protectis en TIORFIX junior en baby.
Niet toegelaten:
- ENTEROL, DIACLO en ENTERIPHAR, kortom, alle probiotica bij gebrek
aan wetenschappelijk bewijs van werkzaamheid.
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-

TRANSITYL en IMODIUM worden niet toegelaten ten gunste van de
generieken.

We vestigen de aandacht op het feit dat de grote verpakkingen op basis
van loperamide worden vergoed in Bf voor de volgende aandoeningen:
- Behandeling van chronische diarree bij patiënten met het
verworven immunodeficiëntiesyndroom.
- Voor de behandeling van de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of
stralingsenteritis.
- Om stoornissen in de stoelgang als gevolg van een maagresectie,
een dunnedarmresectie, een colectomie, een vagotomie met
dumping syndroom of een pancreatectomie te corrigeren.
Bij patiënten die een operatie hebben ondergaan die heeft geleid tot een
ileostomie of een colostomie.
11) BEHANDELING VAN AAMBEIEN


Toegelaten: De TMF crème op basis van ISOSORBIDE DINITRAAT wordt
ten laste genomen (ook al wordt hij niet vergoed door het RIZIV),
maximaal 50g en gefactureerd op basis van de honoraria en de RIZIVprijs.
Toegevoegd: ANUSOL zetpillen, voor de gevallen waarin een magistrale
bereiding niet mogelijk is (dringend, …).
Niet toegelaten: PROCTO-SYNALAR, SCHERIPROCT, en TRIANAL,
zetpillen en zalf ten gunste van de magistrale bereidingen.




Ter informatie volgen hier enkele voorbeelden van magistrale bereidingen die
door het RIZIV worden vergoed:
-

Rp/ Collargol Zetpillen met 150 mg TMF
dt/ x zetpillen (max 20)

Rp/ Collargol
Glycerol

150 mg
75 mg
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-

Gezuiverd water

75 mg

Halfsynthetische glyceriden met polysorbaat q.s. pf

1 Zetpil*

Rp/ Lipofiele crème met 0,5 % hydrocortisonacetaat en 2 %
lidocaïnehydrocloride TMF
dt/ x grammen

Rp/ Hydrocortisonacetaat
Lidocaïnehydrochloride

0,25 g
1,00 g

Waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat q.s.ad 50 g

12) URO-GENITAAL SYSTEEM




Toegelaten: Tamsulosine generieken (behalve Yamanouchi), alle vormen
en alle doseringen, PROSTA-URGENIN en URGENIN druppels.
Toegevoegd: RANOMAX en VOGEL PROSTAFORCE.
Niet toegelaten:
- TAMSULOSINE YAMANOUCHI en OMIC, wegens de prijs.
- COMBODART en VESOMNI, onderworpen aan een requisitorium van
het OCMW.
13) ANTITUSSIVA, MUCOLYTICA EN EXPECTORANTIA

NARCOTISCHE ANTITUSSIVA



Toegelaten: PARACODINE, alleen tabletten en siroop.
Niet toegelaten: ACEDICONE want uit de handel, COTRANE siroop.

NIET-NARCOTISCHE ANTITUSSIVA
Wegens de nieuwe aanbevelingen (zie hieronder) schrappen we de siropen in
de formulering voor kinderen. Voor de rest aanvaarden we alleen de
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moleculen dextromethorphane en cloperastine, waarbij de suikervrije en de
minst dure siropen worden begunstigd. Voor de kinderen blijft er Stodal als
echt een siroop nodig is. We voegen toch de siroop Thymoseptine en Levotuss
toe, voor de gevallen waarin dextromethorphane en codeïne gecontraindiceerd zijn.


Toegelaten: alleen DEXTROMETHORPHANE TEVA siroop, BALSOCLASE
DEXTROMETHORPHANE
suikervrije
siroop,
TOUX-SAN
dextromethorphane volwassenen suikervrije siroop, SEKIN en
LYSOTOSSIL tabletten en siroop evenals STODAL.
Toegevoegd: THYMOSEPTINE en LEVOTUSS.
Niet toegelaten: ACTIFED, BALSOCLASE ANTITUSSIVUM, BRONCHOSEDAL
DEXTRO-METORPHANE, DEXIR, EUPHON, NORTUSSINE MONO,
NOSCAFLEX, NOSCAMEREPRINE, ROMILAR, SINECOD, SOLUDRIL,
TUSSIPECT, TUSSO RHINATHIOL, VICKS VAPOSYRUP ANTITUSSIF.
Geschrapt: TOUX-SAN siroop dextromethorfan kinderen en TOUXIUM
capsules (uit de handel).






Ter informatie volgen hier de aanbevelingen van het BCFI inzake
antitussiva bij kinderen:
-

Antitussiva zijn gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 6 jaar, en
zijn af te raden bij kinderen tussen 6 en 12 jaar [zie Folia maart
2013].

-

Voor oudere kinderen dient de arts te beslissen, maar gezien het
gebrek aan onderbouwing en het risico van ernstige ongewenste
effecten lijkt het niet wenselijk antitussiva te geven.

-

Men moet de ouders van hoestende kinderen wijzen op het feit dat
hoestremming de alarmsymptomen van een onderliggende
pneumonie en andere ernstige verwikkelingen kan maskeren.

-

De extrapolatie van de doses voor volwassenen naar kinderen is niet
onderbouwd en specifieke doseringsstudies bij kinderen ontbreken
meestal.
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MUCOLYTICA


Toegelaten:
- Generische acetylcysteïne 200 mg in zakjes (verpakkingen van
maximaal 30).
- BISOLVON en bromhexine generieken.
- FLUIMUCIL ANTIBIOTIC 3 AMPULLEN, voor aërosoltherapie.



Toegevoegd:
- Generische acetylcysteïne 600 mg in zakjes (verpakkingen van
maximaal 14).
- LYSOX JUNIOR 100 mg 30 zakjes en LYSOMUCIL junior 100ml.
- FLUIMUCIL ANTIBIOTIC 1 AMPULLEN.



Niet toegelaten: MUCO RHINATHIOL siroop, kinderen en volwassenen,
LYSOMUCIL (behalve junior 100ml), LYSOX bij meer dan 100 mg.

COMBINATIEPREPARATEN
Alle combinatiepreparaten worden geschrapt, omdat ze obsoleet zijn: hun
doeltreffendheid is niet bewezen en de kans op ongewenste effecten neemt
toe. De combinatie van antitussiva en expectorantia heeft geen zin en de
zogenaamde "natuurlijke" zetpillen die terpeenderivaten bevatten (bv.
eucalyptol, kamfer) zijn af te raden onder de leeftijd van 12 jaar (zie bcfi).



Niet toegelaten: ACATAR.
Geschrapt: NORTUSSINE, EUCALYPTINE LEBRUN, EUCALYPTINE LE BRUN
PHOLCODINE, SUPPOSOR EUCALYPTO.
14) GENEESMIDDELEN GEBRUIKT BIJ RHINITIS ET SINUSITIS

ORALE VORMEN



Toegelaten: CLARINASE, CLARINASE ONCE DAILY, RHINATHIOL
ANTIRHINITIS, REACTINE PLUS PSEUDOEFEDRINE.
Niet toegelaten: ACTIFED tabletten en siroop, CIRRUS en SINUTAB.
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NASALE VORMEN: ZOUTOPLOSSINGEN



Toegelaten: PHYSIODOSE SERUM PHYSIO (GILBERT), de sprays
PHYSIOMER soft, normal en strong evenals PHYSIOMER sinus.
Toegevoegd: MARIMER spray.

NASALE VORMEN: VASOCONSTRICTOREN






Toegelaten: XYLOMETAZOLINE EG, NESIVINE alleen voor kinderen en
baby’s en SOFRAMYCINE spray en druppels.
Toegevoegd: XYLOTEVA spray.
Niet toegelaten: ENDRINE, PRICIASOL, VASOCEDINE, VICKS SINEX,
RHINOSPRAY, NASA-RHINATIOL, NASA-SINUTAB, NUSO-SAN,
OTRIVINE, DELTARHINOL MONO, NEUSINOL, SOFRALINE et
SOFRASOLONE om associaties te vermijden.
Geschrapt: NESIVINE VOLWASSENEN ten gunste van generische
geneesmiddelen

VARIA



Toegelaten: INHALO-RHINATHIOL inhalatie.
Toegevoegd: NEUSREINIGER BABY (BELVITAL, NUBY, DIFRAX en
WOLF).

Ter informatie volgen hier de aanbevelingen van het BCFI inzake het gebruik van
vasoconstrictoren bij kinderen (Folia oktober 2013):
Een eerste instantie wordt aanbevolen om de neus te spoelen met een
zoutoplossing, voldoende water te drinken, het hoofdeinde van het bed te
verhogen, irriterende rook te vermijden en de lucht in huis voldoende te
verversen en te bevochtigen. efedrine, fenylefrine, nafazoline en tramazoline
zijn gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 7 jaar omwille van hun nauwe
therapeutisch-toxische marge [zie Folia maart 2013 ]. Voor baby’s en kinderen
jonger dan 7 jaar wordt aanbevolen om, indien een vasoconstrictor echt

12
U kunt de lijst ook raadplegen op www.geneesmiddelend.brussels. Alleen de lijst
op de website heeft kracht van wet.

noodzakelijk is, de baby- en pediatrische nasale vormen van xylometazoline en
oxymetazoline te gebruiken, gezien met deze actieve bestanddelen tot op
heden geen ernstige ongewenste effecten werden gemeld. Daarnaast tracht
men het gebruik te beperken, zowel in duur (maximaal 5 dagen) als in
frequentie (bv. eventueel alleen voor het slapengaan) en de maximale
posologie mag niet overschreden worden.

15) ANALGESICA EN ANTIPYRETICA EN ONTSTEKINGSREMMERS
PARACETAMOL


Toegelaten:
- Alle specialiteiten op basis van enkel 500 mg en 1 g paracetamol in
tabletten, bruistabletten of zakjes die opgenomen zijn in de lijst van
het RIZIV in het kader van chronische pijn, met uitzondering van
grote verpakkingen (meer dan 32 tabletten) en Dafalgan tabletten,
Perdolan tabletten, Mobistix en Dolprone.
-

DAFALGAN zetpillen en de pediatrische oplossing, PERDOLAN
zetpillen en siroop.
1 752 948
2 777 837
3 352 135
1 752 534
2 767 796
2 767 796
2 169 704
601 138
1 571 314
1 571 272
1 571 280

ALGOSTASE MONO 500 TUBE COMP EFF 32
ALGOSTASE MONO 1 G COMP 10 X 1 G
ALGOSTASE MONO 1 G COMP 30 X 1 G
ALGOSTASE MONO 1000 TUBE 2 X 10 COMP EFF
ALGOSTASE MONO 500MG COMP 10 X 500 MG
ALGOSTASE MONO 500MG COMP 10 X 500 MG
ALGOSTASE MONO PULV OR SACH 32 X 500 MG
CROIX BLANCHE MONO GAL. PULV. 20
DAFALGAN SOL PEDIATRIQUE 90 ML
DAFALGAN SUPPO ADULTES 12 X 600 MG
DAFALGAN SUPPO GRANDS ENFANTS 12 X 300MG
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1 571 298
1 571 306
1 484 211
56 481
897 074
605 832
3 042 389
3 042 371
3 050 887
3 042 397
3 042 413
3 042 371
2 881 100
2 881 084
2 736 130
2 179 604
1 563 402
1 563 287
1 563 295
1 563 303
1 563 329
107 011
128 868


DAFALGAN SUPPO JEUNE ENFANTS 12 X 150 MG
DAFALGAN SUPPO NOURISSONS 12 X 80 MG
PANADOL COMP 20X1G
PANADOL COMP. 20 X 500 MG
PANADOL COMP. 30 X 500 MG
PANADOL COMP. 60 X 500 MG
PARACETAMOL 500 MG SANDOZ TABL 20
PARACETAMOL 500 MG SANDOZ TABL 30
PARACETAMOL 1G SANDOZ COMP EFF 32
PARACETAMOL 1G SANDOZ TABL 10
PARACETAMOL 1G SANDOZ TABL 30
PARACETAMOL 500 MG SANDOZ COMP 30
PARACETAMOL EG 1000 MG COMP PELL 30
PARACETAMOL EG 500 MG COMP PELL 30
PARACETAMOL TEVA 1 G COMP 30 X 1 G
PARACETAMOL TEVA COMP. 30 X 500 MG
PERDOLAN PARACET 100 SUPP BABY 12
PERDOLAN PARACET 200 SUPP 12 J INF
PERDOLAN PARACET 350 SUPP INF 12
PERDOLAN PARACET 500 SUPP AD 12
PERDOLAN PARACET SIR 200 ML
PE-TAM PARACETAMOL COMP 20X500 MG
SANICOPYRINE COMP 20

Niet toegelaten: DAFALGAN tabletten, MOBISTIX, LEMSIP, DOLPRONE
en PERDOLAN tabletten.

SALICYLATEN



Toegelaten: ASPEGIC 250, 500 en 1000 in zakjes.
Niet toegelaten: de doseringen 100 mg (ten gunste van andere die
door het RIZIV worden vergoed), ASPIRINE 100 mg en ASPEGIC 100

14
U kunt de lijst ook raadplegen op www.geneesmiddelend.brussels. Alleen de lijst
op de website heeft kracht van wet.



mg, en de bruisvormen (wegens de prijs), ASPIRINE 500mg BRUIS,
SEDERGINE BRUIS, ALKA SELTZER en DISPRIL 300 mg.
Geschrapt: ASPIRINE FASTTAB (wegens de prijs). ASPIRINE 500mg
TABLETTEN 30 en 60 en ACENTERINE, want uit de handel.

COMBINATIEPREPARATEN VAN PARACETAMOL + CODEÏNE




Toegelaten: PARACOD MYLAN.
Toegevoegd: ALGOCOD bruis en NEVRINE CODEÏNE.
Niet toegelaten: MS DIRECT.

IBUPROFEN



Toegelaten: Ibuprofen generieken in siroop et MALAFENE siroop.
Niet toegelaten: NUROFEN.

COLCHICINE. Toegelaten.
16) HYPNOTICA, SEDATIVA EN ANXIOLYTICA






Toegelaten: alle generieken, behalve BROMAZEPAM 12 mg en DIAZEPAM
10 mg groot model. ZOLPIDEM generieken, maximaal 30 tabletten. Van
de andere producten enkel de vormen en doseringen die geen generisch
equivalent hebben.
Niet toegelaten: de specialiteiten FLUNITRAZEPAM, LYSANXIA (alle
vormen en doseringen) want er bestaat nu een generische
vorm PRAZEPAM. RIVOTRIL 2 mg kleine en grote verpakking.
Geschrapt: EPSIPAM, want uit de handel.

VARIA


Toegelaten: RELAXINE dragees, SEDINAL druppels 30 ml, SEDISTRESS
kleine verpakking.
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Toegevoegd: SEDISTRESS SLEEP in 200 mg en enkel de kleine
verpakking.
Niet toegelaten: SEDINAL druppels 100ml (enkel 30 ml toegelaten,
om het voorschrijven van de magistrale bereiding te stimuleren,
maar toch een alternatief te hebben in noodgevallen).
Geschrapt: SEDANXIO, want uit de handel.

Ter informatie volgen hier enkele voorbeelden van magistrale bereidingen
die door het RIZIV worden vergoed:
-

Rp/ Kalmerende druppels met tincturen van meidoorn en
passiebloem TMF
dt/ x ml
Rp/ Meidoorntinctuur
15,0 g
Passiebloemkruidtinctuur 15,0 g

-

Rp/ Kalmerende gelules met extracten van meidoorn, passiebloem en
valeriaan TMF
dt x gelules (maximaal 60)
Droog extract van meidoornblad en Rp/
100 mg
bloem
Droog passiebloemextract

100 mg

Droog hydroalcoholisch
valeriaanextract

100 mg

Verdunningsmiddel A q.s. voor

1
gelule
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17) ANTIMIGRAINE


Toegelaten: CAFERGOT tabletten en zetpillen, enkel kleine modellen.
18) GESLACHTSHORMONEN

De noodzaak aan een vrije familiale planning en aan AIDSpreventie verantwoorden het toestaan van alle
contraceptiva, zowel hormonale, chemische als
mechanische, onafhankelijk van de leeftijd van de
gebruiker, en alle formaten (modellen van 3, 6 en 13
maand). We nemen dus op de lijst alle contraceptiva die niet
vergoed worden, of alleen vergoed worden in de categorie
J(ong). Uitzondering: DIANE (niet toegelaten).

OESTROPROGESTAGENEN VOOR CONTRACEPTIEF GEBRUIK


Toegelaten: ANNABELLE, ANNAIS, ARMUNIA 20, ARMUNIA 30,
BRADLEY, DAYLETTE, DORIN, DORINELLE, DROSANA, DROSEFFIK,
DROSPIBEL, ELEONOR, EVRA PATCHES, FEMODENE, GRACIAL,
HARMONETTE, HELEN, LISVY, LOWETTE, MARGOTMYLAN,
MARLIESMYLAN, MARVELON, MELIANE, MERCILON, MICROGYNON 20,
MICROGYNON 30,
MINULET, MIRELLE, NORANELLE, NUVARING, PERYNELLA, QLAIR,
SEASONIQUE, STEDIRIL 30, TRINORDIOL, YADERE, YASMINE,
YASMINELLE, YAZ, YSHA, ZOELY, …

PROGESTAGENEN VOOR CONTRACEPTIEF GEBRUIK


Toegelaten: CERAZETTE, SAYANA, MIRENA, IMPLANON, JAYDESS,
LEVOSERT, KYLEENA.
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NOODCONTRACEPTIE


Toegelaten: NORLEVO, POSTINOR, ELLAONE, LEVODONNA.

ANTI-ANDROGENEN (CYPROTERON + ETHINYLESTRADIOL)


Niet toegelaten: DIANE.

MENOPAUZE EN HORMONALE SUBSTITUTIE


Toegelaten: LIVIAL, HERIA, TIBOLINIA: alle modellen.

VARIA:


Toegelaten:
- SPIRAALTJES: GYNEFIX, MITHRA.
- CONDOOMS: SMILE (Sourire, Touch&Smile, Fun&Smile).
- De PESSARIA PORTEX.
- DOSTINEX, om de moedermelk te stoppen.
- CARBERGOLINE TEVA.



Geschrapt: DUREX CLASSIC en SILVER ten gunste van de minder dure
Smile condooms
19) ANTIPARASITAIRE GENEESMIDDELEN

ANTHELMINTICA



Toegelaten: VERMOX klein model en YOMESAN.
Niet toegelaten: DOCMEBENDA, want uit de handel.

ANTIMALARIA



Toegelaten: LARIAM en PALUDRINE.
Toegevoegd: ATOVAQUONE/PROGUANIL generieken kleine en grote
verpakkingen.
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Geschrapt: MALARONE (wegens de generieken) en NIVAQUINE (want
uit de handel).
20) ANTIVIRALE MIDDELEN




Toegelaten: Aciclovir generieken voor oraal gebruik en ZOVIRAX
suspensie.
Toegevoegd: ACICLOVIR EG 800mg en 200mg.
21) VACCINS

EERST BEROEP DOEN OP DE GRATIS VACCINATIE!
ANTIVIRALE VACCINS




Toegelaten: IMOVAX POLIO, ENGERIX-B, FSME IMMUN, HAVRIX, EPAXAL
en TWINRIX. ROTARIX en ROTATEQ, zonder leeftijdsbeperking, alle
verpakkingen.
Niet toegelaten: FENDRIX en HB VAXPRO. CERVARIX, GARDASIL want ze
zijn terugbetaalbaar voor jonge vrouwen onder de 19 jaar.

GRIEPVACCINS:


Toegelaten: alle influenzavaccins die terugbetaalbaar zijn, zowel de
trivalente als de tetravalente, zonder beperking voor leeftijd of
pathologie: ALPHARIX TETRA, INFLUVAC S, VAXIGRIP TETRA, …

ANTIBACTERIËLE VACCINS


Toegelaten: BOOSTRIX, INFANRIX IPV, INFANRIX HEXA, PREVENAR,
PREVENAR 13, REVAXIS, TETRAVAC, MENINGITEC, MENJUGATE,
NEISVAC-C, MENCEVAX, MENVEO. PNEUMO 23 en PNEUMOVAX zonder
leeftijdsbeperking, TYPHERIX, VIVOTIF BERNA en TYPHIM.
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Niet toegelaten: ANTI-ALLERGISCHE VACCINS STALLERGENES: dit type
vaccins moet doelbewust gebruikt worden en is nooit dringend op een
week na (onderworpen aan requisitorium).
Geschrapt: TUBERCULINE 2 UI want niet langer verkrijgbaar in de
apotheek
22) MINERALEN, VITAMINEN EN TONICA

CALCIUM


Niet toegelaten, ten gunste van de magistrale bereiding, die terugbetaald
wordt.
Ter informatie volgt hier een voorbeeld van een magistrale
bereiding die door het RIZIV wordt vergoed:
- Rp/ Gelules met 1,25 g calciumcarbonaat* TMF
dt. x gelules (maximaal 60)
* wat overeenstemt met 500 mg elementair calcium

IJZER





Toegelaten: alle geregistreerde specialiteiten op basis van ijzer:
LOSFERRON, FERRICURE, FEROGRAD, FERO-GRADUMET, GESTIFEROL,
FERCAYL.
Toegevoegd: TARDYFERRON.
Niet toegelaten: FER-IN-SOL druppels en B-FER die geen geregistreerde
geneesmiddelen zijn.

FLUOR


Toegelaten: FLUOR S.M.B. Druppels.

MAGNESIUM


Niet toegelaten: MAGNESPASMYL en ULTRA MG.

20
U kunt de lijst ook raadplegen op www.geneesmiddelend.brussels. Alleen de lijst
op de website heeft kracht van wet.

VITAMINEN B




Toegelaten: de rubrieken thiamine (BENERVA, BETAMINE, VIT B1
STEROP) en pyridoxine (PYRIDOXINE, VIT B6 STEROP), VIT B12 amp, en
de associaties van vitaminen B: BEFACT FORTE en TRIBVIT 60 tabletten.
Toegevoegd: TRIBVIT 100 tabletten.

FOLIUMZUUR


Niet toegelaten, ten gunste van de magistrale bereiding, die
terugbetaald wordt.
Ter informatie volgt hier een voorbeeld van een magistrale
bereiding die door het RIZIV wordt vergoed:
Rp/ Gelules met 0,4 mg foliumzuur TMF
dt. x gelules (maximaal 60)

VITAMINE D



Toegelaten: D-CURE druppels en 4 ampullen.
Toegevoegd: D-CURE 12 ampullen.

VITAMINE K


Toegelaten: VITAMON K en KONAKION.

MULTIVITAMINES
Vitamine-complexen worden niet toegelaten vanwege de hoge kosten die ze
vertegenwoordigen en omdat het gebruik van multivitamines slechts
uitzonderlijk aangewezen is. De enige uitzondering: AD Cure en enkele
specialiteiten voor zwangere vrouwen.


Toegelaten: OMNIBIONTA PRONATAL METAFOLIN 60 tabletten, AD
CURE.
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Toegevoegd: BIOCURE PRONATAL LA+DHA (60+120 capsules), ZENATE
100 capsules, ERGY-NATAL 60 capsules, BIOCURE LA PRONATAL 60
tabletten, VINALAC 90 tabletten, GESTARELLE G 30 capsules,
OMNIBIONTA METAFOLIN 90 tabletten.
Niet toegelaten: OLAMINE, ALVITYL SIROP, PROTOVIT, OMNIBIONTA
JUNIOR SIROP en MULTI-WILL.
23) GENEESMIDDELEN VOOR DERMATOLOGISCH GEBRUIK

ANTISEPTICA EN ONTSMETTINGSMIDDELEN
Chloorhexidine en associaties met chloorhexidine:


Toegelaten: ASTREXINE, CEDIUM CHLORHEXIDINE, HIBIDIL, HIBISCRUB,
MEDISEPTA, CETAVLEX, HAC SOL, HACDIL S.

Natrium-p-tolueensulfonchlooramide:


Toegelaten: enkel CHLORONGUENT en CLONAZONE.

Povidon-jood:




Toegelaten: BRAUNODERM, BRAUNOL, IODEX et ISOBETADINE
DERMIQUE, GEL, TULLES, GYNECO et ISOBETADINE SAVON GERMICIDE
behalve zeep groot flacon 500ml.
Niet toegelaten: ISOBETADINE GERMICIDE ZEEP 500ml. ISOBETADINE
vaginale applicator, BRAUNODINE (uit de handel).

Voor de rest:


Toegelaten: CEDIUM BENZALKONIUM, FURACINE, HEXOMEDINE et NEOSABENYL (enkel 200 ml).

ANTIBIOTICA



Toegelaten: BACTROBAN en CHLORAMFENICOL.
Toegevoegd: AFFUSINE klein en groot model.

22
U kunt de lijst ook raadplegen op www.geneesmiddelend.brussels. Alleen de lijst
op de website heeft kracht van wet.



Geschrapt: FUCIDIN.

SULFAMIDEN



Toegelaten: FLAMIGEL 50 g en SEDOFLAME.
Niet toegelaten: FLAMMAZINE 50 g, AG-sulfadiazine EG en SULFASIL (uit
de handel).

ANTIMYCOTICA


Toegelaten: SELSUN shampoo en DAKTOZIN.Niet toegelaten: DAKTARIN
crème wordt geschrapt ten gunste van de terugbetaalde magistrale
bereidingen.
Ter informatie volgen hier enkele voorbeelden van magistrale
bereidingen die door het RIZIV worden vergoed:
-

Rp/ Hydrofiele crème met 2 % miconazoolnitraat TMF
dt. x grammen
Rp/ Miconazoolnitraat
1,00 g
Gebufferde cetomacrogolcrème

-

49 g

Rp/ Lipofiele pasta TMF
dt x grammen
Rp/ Witte vaseline

50 g

Triglyceriden met middelmatige
ketenlengte

20 g

Zinkoxide

30 g

ANTIVIRALE MIDDELEN



Toegelaten: De generieke crèmes ACICLOVIR 2 g MAXIMUM.
Niet toegelaten: VIRATOP (3 g).
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GENEESMIDDELEN TEGEN SCHURFT EN LUIZEN







Toegelaten: PRIODERM lotion 100ml en SILIKOM lotion 100ml, de
magistrale bereiding permethrine 5% hydrofiele crème TMF 100 g
(ook al is deze niet terugbetaalbaar door het RIZIV) aan het RIZV-tarief.
Toegevoegd: SHAMPOUX SENSI lotion en shampoo evenals SHAMPOUX
luizenkam en RESULTZ luizenkam.
Niet toegelaten: EURAX, NIX, PARA en PARA PLUS, RADIKAL. ZALVOR ten
gunste van de magistrale bereiding permethrine 5% hydrofiele crème
TMF 100 g die minder duur is.
Geschrapt: kam KAPILL’AIR want uit de handel.

LOKALE ANESTHETICA


Toegelaten: EMLA.

ONTSTEKINGSREMMERS ZUIVER




Toegelaten: enkel de generieken van ibuprofen gel (IBUPROFEN TEVA en
KELA).
Niet toegelaten: FASTUM, MOBILISIN en NIFLUGEL omwille van de
aanbevelingen van het BCFI betreffende Fastum en omwille van de prijs.
Ter informatie vindt u hier als alternatief een magistrale bereiding die door
het RIZIV wordt vergoed:
-

Rp/ Gel met 3 % flufenaminezuur TMF
dt. x grammen
Rp/ Flufenaminezuur

3,0 g

Watervrij carbomeergel q.s. ad 100 g
HIRUDOID ZALF EN GEL


Toegelaten.
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ACNE


Niet toegelaten: ROZEX en STIMYCINE ten gunste van de terugbetaalde
magistrale bereidingen die goedkoper zijn.

Ter informatie volgen hier enkele magistrale bereidingen die door het RIZIV
worden vergoed:
-

Rp/ Hydroalcoholische oplossing met 4 % erythromycine TMF
dt x grammen
Rp/ Erythromycine
Watervrij citroenzuur

4,40 g
0,4 g

Ethanol 96 % V/V gedenatureerd 50 g

-

Gezuiverd water q.s. ad
Rp/
gel
metronidazool TMF
dt x grammen
Rp/ Metronidazool
Carbomeergel q.s. ad

100 g
Hydrofiele
met 1 %

1,00 g
100 g

PSORIASIS


Niet toegelaten: DIPROSALIC en LOCASALEN worden geschrapt ten
gunste van de terugbetaalde magistrale bereidingen.

25
U kunt de lijst ook raadplegen op www.geneesmiddelend.brussels. Alleen de lijst
op de website heeft kracht van wet.

Ter informatie volgen hier enkele magistrale bereidingen die door het RIZIV
worden vergoed:
-

-

Rp/ Hydrofobe zalf met 0,10 %, met 0,25 %, met 0,50% of met 1 %
dithranol TMF
dt x grammen
Rp/ Dithranol (0,10 %)
0,110 g
Vloeibare paraffine

30 g

Witte vaseline q.s. ad

100 g

Rp/ Hydrofobe zalf met 20 % ichtammol TMF
dt x grammen
Rp/ Ichtammol
Witte vaseline q.s. ad

10,0 g
50 g

BESCHERMENDE OF WONDHELENDE MIDDELEN



Toegelaten: MITOSYL blijft maar we herinneren eraan dat er
alternatieven bestaan in terugbetaalde magistrale bereidingen.
Niet toegelaten: INOTYOL (wegens de prijs).
24) OFTALMOLOGIE




Toegelaten: ISOPTO ATROPINE, LACRYSTAT, VISINE en CYCLOGYL.
Niet toegelaten: ALLERGODIL.
25) OORDRUPPELS



Toegelaten: CERULYX, OTIPAX, OTOCALMINE, PANOTILE, POLYDEXA.
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Ter informatie vindt u hier een magistrale bereiding die door het RIZIV wordt
vergoed:
-

Rp/ Zure oplossing voor het oor met 1 % hydrocortison TMF
dt x grammen
Rp/ Hydrocortison



100 mg

Azijnzuur (30 % m/V)

0,24 g

Propyleenglycol q.s. ad

10,0 g

Niet toegelaten: XERUMENEX.
26) OROFARYNGEALE AANDOENINGEN







Toegelaten: ISO-BETADINE BUCCAAL, de sprays NEO-GOLASEPTINE
evenals ANGIOCINE 24 pastillen, MUCOANGIN, JUNIOR ANGIN en
SULFARLEM S25 voor xerostomie.
Toegevoegd: CORSODYL mondspoeling.
Niet toegelaten: IODEX BUCCAL, COLLUDOL, MEDICA SPRAY evenals de
zuigtabletjes HIBITANE en MEDICA.
Geschrapt: de mondspoeling HEXTRIL ten gunste van Corsodyl dat
minder duur is. HEXOMEDINE spray en TYRO ANGIN want uit de handel.
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27) DIVERSE GENEESMIDDELEN


Toegelaten:
- Kalium: CHLOROPOTASSURIL, KALIUM RETARD, STERO-POTASSIUM,
ULTRA K.
- De specialiteit DEANXIT.
- De specialiteit ANTABUSE (CAMPRAL wordt terugbetaald door het
RIZIV).
- SCOPOLAMINE amp, XYLOCAINE met en zonder adrenaline 1% en 2%
amp, en GLUCOSE HYPERTONISCH amp.
28) DERMATOLOGIE

1. VERBANDEN EN COMPRESSEN TERUGBETAALBAAR door het RIZIV als
magistrale bereiding (steriele compressen, niet klevende steriele
compressen, kripwindels, gaaswindels, wieken,..).
Worden slechts ten laste genomen aan hun RIZIV-prijs, niet aan
handverkooptarief. Ze worden afgeleverd aan rechthebbenden met of
zonder ziekenfonds mits een persoonlijk aandeel per recipe (max. 3
modules), eigen aan elk OCMW.
2. VERBANDEN
 Toegelaten: STEUNVERBANDEN DAUERBINDE (behalve DAUERBINDE
FORT K), MICROPORE 1,25 en 2,5 cm. OMNIFIX 10 cm x 2.5m rol.
 Niet toegelaten: ZETUVIT en absorberende verbanden, DAUERBINDE
FORT K evenals MEFIX 5, 10 en 15 cm, band van 2,5 m.
3. VERBANDEN




Toegelaten: CURAPOR TRANSP 7x5 CM, CURAPOR TRANS 10x8 CM,
HYDROFILM PLUS 9x15 CM, SUPRASORB F 10CMx 1 M, CURAPOR 7x5 cm,
CURAPOR 10x8 cm, COSMOPOR E 15x9 CM, COSMOPOR E 25x10 CM,
COSMOPOR E 35x10 CM. LOMATUELLE GAZE.
Niet toegelaten: OP-SITE, BIOGAZE, FLAMMATULE VASELINE.
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4. HYDROGELS


Niet toegelaten: DUODERM HYDROGEL.

5. HYDROCELL FOAM DRESSINGS


Niet toegelaten: ALLEVYN, BIATAIN, MEPILEX: terugbetaling mogelijk via
het RIZIV voor chronische wonden.

We vestigen de aandacht op het feit dat in sommige gevallen het RIZIV
tussenkomt in de prijs van de actieve verbanden van patiënten die aan
chronische wonden lijden.
a) Wie heeft recht op deze tussenkomst?
Patiënten met chronische wonden (wonden behandeld gedurende 6
weken en onvoldoende genezen na deze periode).
b) Wat is het bedrag van de tussenkomst?
- Forfaitaire tussenkomst van 20 EUR per maand (23,09 EUR op 1
januari 2017).
- Extra tussenkomst van 0,25 EUR voor bepaalde verbanden.
- De kosten van de verbanden die ten laste van de patiënt blijven,
worden in aanmerking genomen voor het te factureren
maximumbedrag.
c)

Hoe wordt de tussenkomst aangevraagd?
De behandelende geneesheer moet:
- Een kennisgeving van chronische wonde invullen en versturen naar
de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Deze kennisgeving
geeft recht op tussenkomsten voor maximaal 3 maanden, maar is 3
keer verlengbaar.
- Op de voorschriften de vermelding “derde betaler van toepassing”
toevoegen voor de apotheker.

6. HYDROCOLLOÏDVERBANDEN


Niet toegelaten: AQUACEL, COMFEEL, DUODERM : terugbetaling
mogelijk via het RIZIV voor chronische wonden (zie hierboven).
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7. ALGINATEN


Niet toegelaten: ALGISITE en SEASORB COMFEEL.

8. ATOPISCH ECZEEM BIJ KINDEREN


Niet toegelaten: ADERMA EXOMEGA CREME 250 ML want enorm
verbruik en voorkeur voor magistrale bereidingen.

Ter informatie volgen hier enkele magistrale bereidingen die door het RIZIV
worden vergoed:
-

Rp/ Lipofiele crème TMF
dt x grammen
Rp/

-

Waterhoudende vaseline met
sorbitansesquioleaat

Rp/ Lipofiele crème met 10 % ureum TMF
dt. x grammen
Rp/ Ureum
Waterhoudende vaseline met
sorbitansesquioleaat

-

5,50 g
49,5 g

Rp/ Hydrofiele crème met 1 % hydrocortisonacetaat TMF
dt. x grammen
Rp/ Hydrocortisonacetaat
Gebufferde cetomacrogolcrème q.s.
ad

-

100 g

1,00 g
100 g

Rp/ Hydrofiele crème met 0,1 % triamcinolonacetonide TMF
dt. x grammen
Rp/ Triamcinolonacetonide

100
mg
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Gebufferde cetomacrogolcrème q.s.
100 g
ad
-

-

Rp/ Hydrofobe zalf met 0,121 % betamethasonvaleraat TMF
dt. x grammen
Rp/
Betamethasonvaleraat

0,121 g

Vloeibare paraffine

30 g

Witte vaseline q.s. ad

100 g

Rp/ Hydrofobe zalf met 0,05 % clobetasolpropionaat TMF
dt. x grammen
Rp/ Clobetasolpropionaat

25 mg *

Vloeibare paraffine

15 g

Witte vaseline q.s. ad

50 g

29) INWENDIGE EN ALGEMENE GENEESKUNDE



Toegelaten: VOLUMATIC en VORTEX.
Niet toegelaten: BABY-HALER, ISOBETADINE VAGINALE IRRIGATOR.
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