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AssurPharma maakt komaf met apothekersbriefjes 
 
Om een (bijkomende) terugbetaling voor 
geneesmiddelen te krijgen via de 
hospitalisatieverzekering en de verzekering 
ambulante kosten, moeten heel wat patiënten 
voortaan geen papieren attest meer opsturen naar 
hun verzekeraar. Dat “BVAC-attest” kan vanaf 1 december digitaal, veilig en 
rechtstreeks vanuit de apotheek naar de hospitalisatieverzekeraar gaan dankzij 
AssurPharma, een samenwerkingsproject van de verzekeraars en de apothekers. 
Dit kan alvast bij drie verzekeraars terwijl vijf andere zich engageren om tussen 
nu en 2017 het systeem in te voeren.  
 
 
Wie een hospitalisatieverzekering of 
een verzekering ambulante kosten 
heeft, krijgt vaak ook een (bijkomende) 
terugbetaling voor zijn geneesmiddelen 
of medische hulpmiddelen. Dat gebeurt 
aan de hand van een attest dat de 
apotheker opmaakt en dat de patiënt 
voor verwerking en terugbetaling aan 
zijn verzekeraar bezorgt. De 
verzekeraars en de apothekers hebben 
de handen in elkaar geslagen om dit te 
digitaliseren en de procedure aldus 
sneller en efficiënter te maken. 
 
• Jaarlijks zijn ongeveer 3 miljoen BVAC-attesten in omloop 
• Drie verzekeraars starten vanaf 1 december 2015 met deze digitale attesten 
• De overige verzekeraars starten in de loop van 2016-2017 
• 5,5 miljoen Belgen hebben een hospitalisatieverzekering 

 
Wat is een BVAC-attest? 
 
Hospitalisatieverzekeringen dekken vaak de farmaceutische kosten vóór en na een 
ziekenhuisopname. Ook de verzekeringen ambulante zorgen dekken farmaceutische kosten. 
Om die terugbetalingen te kunnen doen, moet de verzekeraar over de nodige informatie 
beschikken. Hiervoor ontvangt de patiënt van de apotheker een zogenaamd BVAC-attest dat 
hij aan zijn verzekeraar moet overmaken. BVAC staat voor “bijkomende 
verzekering/assurance complémentaire”.  
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Van omslachtig naar supersimpel 
 
Dankzij AssurPharma hoeft de patiënt het papieren attest niet langer per post naar de 
hospitalisatieverzekeraar te sturen. Deze procedure bleek immers zeer omslachtig, niet 
alleen voor de patiënt maar ook voor de apotheker en de verzekeraar.  
 
Daarom werkten de twee apothekersbonden APB en OPHACO en Assuralia, de 
beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, samen om de BVAC-attesten op een 
beveiligde manier digitaal en rechtstreeks door te sturen van de apotheker naar de 
verzekeraar. De patiënt ontvangt een barcode van zijn verzekeraar. De apotheker scant de 
barcode in en de verzekeraar doet de rest.  
 
Vanaf wanneer en voor wie? 
 
Drie verzekeraars (AG Insurance, DKV en Ethias) starten met de digitale attesten vanaf 1 
december 2015. In de loop van 2016 en daarna zullen andere verzekeraars (Allianz, AXA, 
Belfius, Justitia en KBC) aansluiten. 
Talrijke apotheken zijn vandaag reeds in staat om deze barcode in te lezen en de attesten 
op een beveiligde manier digitaal door te sturen naar de hospitalisatieverzekeraar.  
Wie wil weten of zijn apotheek de BVAC-attesten digitaal kan doorsturen, kan terecht op 
www.assurpharma.be waar ook meer informatie over de nieuwe werking te vinden is. 
 
 

Brussel, 2 december 2015 
Perscontact:  
Koen Straetmans (APB): 0470 17 67 05 
Wauthier Robyns (Assuralia): 0477 40 23 83 
Paul Perdieus (OPHACO): 02 52 99 244   
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