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Uw Patiënt Onze Passie

Uw patiënten vertrouwen op u. Ze 
rekenen op uw advies en expertise, als 
waarborg voor hun veiligheid. Om dit 
elke dag waar te maken, moet u kunnen 
beschikken over de meest volledige 
en betrouwbare wetenschappelijke 
databank.

Veiligheid is geen toeval. DelphiCare en het 
Gedeeld Farmaceutisch Dossier zijn ideale tools 
om met kennis van zaken geneesmiddelen af te 
leveren en uw patiënten te begeleiden bij een veilig 
medicatiegebruik.

Met DelphiCare beschikt u over

•  Een onmisbare tool voor het opsporen van 
geneesmiddeleninteracties en contra-indicaties.

•  Een exhaustieve databank van alle beschikbare 
specialiteiten op de Belgische markt en de 
mogelijkheid om overeenkomstige buitenlandse 
specialiteiten op te zoeken.

•  Een gestructureerde informatie van alle gegevens 
over farmacovigilantie (momenteel beschikbaar via 
DelphiCare.be en in diverse apotheeksoftware). 

•  Een rechtstreekse toegang tot het patiëntenmateriaal 
van APB (eerste uitgifte-informatie, inhalatie-
instructies, patiëntenfolders...).

www.apb.be

https://sso.apb.be/MoreInformation/Delphicare
http://delphicare.apb.be/aspnet/Farmacovigilantie.aspx
www.delphicare.be
www.apb.be/nl/my/Geneesmiddelen-en-farmaceutische-zorg/patientenfolders/Pages/default.aspx
http://www.apb.be
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Uw Patiënt Onze Passie

Uw patiënten rekenen op een optimale 
farmaceutische zorg. Een vlotte 
werking van de officina is hierbij 
cruciaal.

APB zorgt dat u zich ten volle kan richten op 
de farmaceutische zorg voor uw patiënten. 
De informatisering van diensten in de officina 
ondersteunt u hierbij. Deze twee elektronische 
diensten betekenen alvast een belangrijke 
meerwaarde:

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier, een verlengstuk 
van het farmaceutisch dossier dat u bijhoudt voor elk 
van uw patiënten, maakt het mogelijk om gegevens 
over de afgeleverde medicatie uit te wisselen tussen alle 
apotheken van het land. Zo laat het GFD u toe om met 
kennis van zaken een goede zorgverlening te bieden aan 
uw patiënten.

AssurPharma laat toe om BVAC-attesten rechtstreeks 
elektronisch te verzenden aan de betrokken verzekeraar 
vanuit de officina.

Het GFD en AssurPharma zijn tevens belangrijke 
evoluties in de informatisering van de diensten in 
de officina en dragen bij tot een kwalitatievere 
farmaceutische zorg en een betere ondersteuning van 
uw patiënten.

www.apb.be

http://www.farmaflux.be/?page_id=1551
http://www.farmaflux.be/?page_id=16899 
http://www.apb.be
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Uw Garantie Onze Waarborg

U bent verantwoordelijk voor de 
farmaceutische zorg die u verleent, 
maar ook voor alles wat u aflevert. 
De kwaliteit van de producten en de 
authenticiteit van geneesmiddelen 
moeten gewaarborgd zijn.

Uw verantwoordelijkheid is onze zorg. De Dienst voor 
Geneesmiddelenonderzoek (DGO) op APB staat u bij 
om de kwaliteit te garanderen van de geneesmiddelen 
die u aflevert.

De DGO staat ook in voor:

•  De publicatie van intrekkingslijsten (onmiddellijk via 
de e-intrekkingen en op de website, en tweemaal per 
maand in de Korte Berichten).

•  De logistieke afhandeling van de ingetrokken 
producten en het uitbetalen van de apothekers. 
Voortaan kan u de webapplicatie Intrekkingen 
gebruiken om uw producten die teruggeroepen 
worden eenvoudig zelf te registreren en op te volgen 
van verzending tot vergoeding.

•  De analyse en de behandeling van ‘quality defects’ of 
kwaliteitsgebonden klachten die gesignaleerd worden 
door de apotheker.

Bovendien kunt u een beroep doen op de DGO voor:

•  De vernietiging van vervallen geneesmiddelen uit  
uw voorraad (met een vernietigingsattest).

•  De kwaliteitscontrole van magistrale en officinale 
bereidingen.

www.apb.be

http://www.apb.be/nl/corp/De-Algemene-Pharmaceutische-Bond/over-APB/dienst-voor-geneesmiddelenonderzoek/Pages/default.aspx
http://www.apb.be/nl/my/labo-en-controle/Dienst-intrekkingen/Pages/Abonneer-u-op-de-e-intrekkingen.aspx
http://www.apb.be/nl/my/labo-en-controle/Dienst-intrekkingen/Pages/Procedure-intrekkingen-voor-apothekers.aspx 
http://www.apb.be/nl/my/labo-en-controle/informatie-voor-apothekers/Pages/Een-productklacht-melden.aspx 
http://www.apb.be/nl/my/labo-en-controle/informatie-voor-apothekers/Pages/Vernietiging-van-vervallen-geneesmiddelen.aspx 
http://www.apb.be
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Uw Kwaliteit Onze Steun

U kiest voor kwaliteit? Dan hebt u 
ook betrouwbare, wetenschappelijke 
informatie nodig. En een eigen 
Kwaliteitshandboek, om uw apotheek, 
uw team en uzelf continu te verbeteren.

Kwaliteit is geen toeval. U mag rekenen op 
wetenschappelijke informatie en praktijkgerichte 
tools, zoals

•  DelphiCare (zie hierboven).

•  MyQualityAssistant, de interactieve applicatie die een 
optimale traceerbaarheid van alle activiteiten in uw 
apotheek garandeert, en de module voor zelfevaluatie 
die u toelaat om uw kwaliteitsniveau te beoordelen en 
te verbeteren.

•  De BNM-webtool ondersteunt u bij de voorbereiding 
en de uitvoering van BNM-begeleidingsgesprekken.

•  De Apotheekrichtlijnen, de patiëntenfolders en de 
bijsluiters voor TMF-bereidingen dragen bij tot een 
optimale patiëntenbegeleiding. 

•  Farmacologische Fiches beschrijven de nieuwe 
molecules kort en bondig (eigenschappen, indicaties, 
gebruiksaanwijzing, belangrijkste bijwerkingen, 
interacties, enz.).

•  Het Farmaceutisch Tijdschrift publiceert naast eigen 
CWOA-bijdragen ook resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek rond farmaceutische zorg.

www.apb.be

www.myqa.be
http://www.apb.be/nl/my/Geneesmiddelen-en-farmaceutische-zorg/begeleidingsgesprek/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/Geneesmiddelen-en-farmaceutische-zorg/Apotheekrichtlijnen/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/Geneesmiddelen-en-farmaceutische-zorg/patientenfolders/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/Magistrale-bereidingen/patient-materiaal/Pages/Bijsluiters-TMF-formules.aspx
www.apb.be/nl/my/Geneesmiddelen-en-farmaceutische-zorg/geneesmiddelen-voor-humaan-gebruik/farmacologische-fiches/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/Geneesmiddelen-en-farmaceutische-zorg/farmaceutisch-tijdschrift/Pages/default.aspx
http://www.apb.be


Betrouwbaarheid is geen toeval. APB houdt de 
gegevens van alle producten met CNK-code bij en 
bezorgt die aan uw softwarehuis en tariferingsdienst. 
U krijgt deze informatie tevens via de drie tarieven die 
samen onze Administratieve Databank vormen:

•  Het Tarief der Farmaceutische Producten is onze 
databank voor alle producten die afgeleverd kunnen 
worden in uw apotheek: geneesmiddelen, medische 
hulpmiddelen, toebehoren, medische voeding, 
voedingssupplementen, cosmetica, enz. 

•  Het Tarief der Magistrale Bereidingen (ook 
beschikbaar in gedrukte versie) is onze databank voor 
alle grondstoffen, honoraria en afleveringsmodaliteiten 
voor magistrale bereidingen. 

•  Het Tarief der Bandagisterie bevat alle informatie die 
nodig is voor het afleveren van ‘kleine’ bandagisterie 
en het aanmaken van de documenten ‘Bijlage 13’. 

De tarieven van de Farmaceutische Producten en 
de Bandagisterie kunnen tevens geraadpleegd 
worden via onze webapplicatie www.apbtarief.be, 
die u daarnaast nog een aantal praktische modules 
aanreikt: prijsberekening, verwisselbaarheid van 
geneesmiddelen van hoofdstuk IV (o.a. via opzoeking op 
paragraafnummer), analyse van VOS (hulp bij de keuze 
van een generiek), enz.
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Uw Praktijk Onze Troef

Als u aan de balie een product scant, 
moet u onmiddellijk alle nodige 
informatie krijgen: prijs, remgeld, 
terugbetalingscriteria, enz. Uw software 
moet voortdurend gevoed worden met 
de meest actuele en correcte gegevens.

www.apb.be

www.apb.be/nl/my/prijzen-tarieven-en-terugbetalingen/tarieven/Tarief-der-farmaceutische-producten/Pages/Tarief-der-Farmaceutische-Producten.aspx
www.apb.be/nl/my/prijzen-tarieven-en-terugbetalingen/tarieven/Tarief-der-magistrale-bereidingen/Pages/default.aspx
http://www.apb.be/nl/my/prijzen-tarieven-en-terugbetalingen/tarieven/tarief-der-bandagisterie/Pages/default.aspx
www.apbtarief.be
http://apbtarief.apb.be/IncentiveGenerique.aspx
http://apbtarief.apb.be/frmVos.aspx
http://www.apb.be


APB is dé referentie voor beroepsgebonden 
informatie. 

Onze publicaties:

•  Het Apothekersblad, uw maandelijks 
ledenblad, brengt interviews en reportages met 
achtergrondinformatie en duiding over de actualiteit 
in de apotheeksector en over de verdediging en 
ontwikkeling van het beroep.

•  In de Korte Berichten, die twee keer per maand 
verschijnen, vindt u praktische en interessante 
beroepsinformatie, zoals de intrekkingslijsten, 
de mededelingen van bedrijven, de agenda van 
avondopleidingen en activiteiten.

•  APBnews, onze wekelijkse digitale nieuwsbrief, speelt 
kort op de bal en informeert u over alles wat u als 
apotheker moet weten – bij dringend nieuws sturen we 
u een APBFlash.
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Uw Beheer Onze Informatie

Er komt veel bij kijken om een 
apotheek te beheren: wetgeving, 
personeelsbeleid, fiscaliteit, enz. 
Daarom moet u kunnen rekenen op 
betrouwbare informatie en het advies 
van specialisten.

www.apb.be

http://www.apb.be/nl/my/all-news-content-myapb/De-Publicaties-van-apb/Apothekersblad/Pages/Apothekersblad-digitale-2015.aspx
http://www.apb.be/nl/my/labo-en-controle/Publicaties/Pages/Korte-berichten-digitaal-2015.aspx# 
http://www.apb.be/nl/my/all-news-content-myapb/archieven-apbnews-apbflash/Pages/default.aspx
http://www.apb.be


Onze website:

MyAPB is zowel de nieuwssite voor onze leden als 
de ‘bibliotheek’ van APB en herbergt een schat aan 
informatie over de verschillende facetten van uw 
beroep. U vindt er onder meer onze verschillende 
webapplicaties (apbtarief, DelphiCare, MyQA, webtool 
BNM, Intrekkingen) en documenten van: 

•  Onze Dienst Tarieven en Terugbetalingen 
(maandelijkse lijsten van prijsdalingen en 
‘goedkoopste’ geneesmiddelen, informatie over de 
terugbetalingsmodaliteiten en de reglementering 
op dit vlak).

•  Onze Dienst Statistieken en Economie (fiscaal 
forfait directe belastingen, regeling forfaits btw,  
ke(r)n getallen, enz.

•  Onze Juridische Dienst (barema’s, 
modelcontracten, themadossiers - over rusthuizen, 
maximumfactuur, de wachtdienst, respect voor de 
privacy… - en informatiebrochures over relevante 
aspecten van de wet- en regelgeving (spreiding 
van apotheken, arbeidsreglement, vakantie, 
arbeidsduur, enz.)).

•  Ons Centrum voor Wetenschappelijke 
Ontwikkeling van de Apothekers ofwel CWOA 
(patiëntenmateriaal voor meer dan 20 verschillende 
aandoeningen, bijsluiters voor TMF-bereidingen, 
Apotheekrichtlijnen, Farmacologische Fiches, enz.).
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Uw Beheer Onze Informatie

Er komt veel bij kijken om een 
apotheek te beheren: wetgeving, 
personeelsbeleid, fiscaliteit, enz. 
Daarom moet u kunnen rekenen op 
betrouwbare informatie en het advies 
van specialisten.
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www.apb.be/nl/my/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/prijzen-tarieven-en-terugbetalingen/officieuze-lijsten-van-de-specialiteiten/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/prijzen-tarieven-en-terugbetalingen/terugbetalingen/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/prijzen-tarieven-en-terugbetalingen/reglementering/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/Apotheek-beheer/fiscaliteit/forfaits-belastingen/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/Apotheek-beheer/fiscaliteit/forfaits-belastingen/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/Apotheek-beheer/fiscaliteit/regeling-forfaits-btw/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/Apotheek-beheer/het-personeel/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/Apotheek-beheer/het-personeel/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/wetgeving-en-reglementering/specifieke-reglementering/rusthuizen/Pages/Toolbox-MRS-Introduction-.aspx
http://www.apb.be/nl/my/all-news-content-myapb/professioneel-nieuws/Pages/Impact-van-MAF-in-de-apotheek.aspx#
www.apb.be/nl/my/wetgeving-en-reglementering/specifieke-reglementering/toolbox-wachtdienst/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/wetgeving-en-reglementering/specifieke-reglementering/toolbox-privacy/Pages/hoofdstuk-I-inleiding.aspx
www.apb.be/nl/my/wetgeving-en-reglementering/specifieke-reglementering/toolbox-privacy/Pages/hoofdstuk-I-inleiding.aspx
www.apb.be/nl/my/wetgeving-en-reglementering/informatiebrochures/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/geneesmiddelen-en-farmaceutische-zorg/patientenfolders/pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/Magistrale-bereidingen/patient-materiaal/Pages/Bijsluiters-TMF-formules.aspx
www.apb.be/nl/my/Geneesmiddelen-en-farmaceutische-zorg/Apotheekrichtlijnen/Pages/default.aspx
www.apb.be/nl/my/Geneesmiddelen-en-farmaceutische-zorg/geneesmiddelen-voor-humaan-gebruik/farmacologische-fiches/Pages/default.aspx
http://www.apb.be


APB komt op voor de verdediging en de promotie 
van het beroep bij alle stakeholders in de 
gezondheidssector: overheid, ziekenfondsen, 
industrie, universiteiten, andere zorgverleners, enz. 
APB kiest hierbij voor de weg van overtuiging, dialoog 
en consensus - eerder dan een steriel gefulmineer - om 
de apotheker te positioneren als een onmisbare en 
gerespecteerde zorgverlener in de eerste lijn.

>  De erkenning van uw nieuwe rol, het 
afleveringshonorarium, hervorming van het 
magistraal, het Gedeeld Farmaceutisch Dossier... 
Dit zijn enkele van de belangrijke realisaties van APB.

De maatschappij verandert continu en dus moet de 
apotheker kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen. 
Naast de beroepsverdediging focust APB zich op de 
ontwikkeling en ontplooiing van nieuwe diensten 
in de apotheek, met een meerwaarde voor de 
volksgezondheid, en... met een gepaste vergoeding. 
APB bereidt het apothekersberoep voor op de 
toekomst: 

>  Gegevensuitwisseling, multidisciplinaire 
samenwerking en Medisch-Farmaceutisch Overleg 
(MFO), pilootprojecten rond therapietrouw, 
medicatieschema, rol van de apotheker in de eerste 
lijn (chronische zorg, preventie, enz.), elektronisch 
voorschrift, enz.
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Uw beroep verdient respect. Daarom 
moet uw stem gehoord worden door 
alle stakeholders in onze sector. Uw rol 
en meerwaarde als apotheker moeten 
verder uitgebouwd worden door de 
ontwikkeling én ondersteuning van 
nieuwe, correct vergoede diensten in 
de apotheek.

www.apb.be

http://www.apb.be
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Overzicht van de voordelen voor APB-leden
LID* NIET-LID

Administratieve databank
Tarieven: farmaceutische en parafarmaceutische producten, magistrale bereidingen, 
bandagisterie

0 €** 565 €**

Professionele databank
Administratieve databank + DelphiCare (met inbegrip van toegang tot www.delphicare.be) 205 €** 970 €**
Professionele tools:
MyAPB, met inbegrip van deze webapplicaties: 0 €**

Volledige 
toegang

1075 €** 
Beperkte 
toegang

 • APBtarief ✔ ✔

 • MyQA ✔ ✘

 • BNM-webtool ✔ ✘

 • Webtool Intrekkingen ✔ ✔

Publicaties APB (papier en digitaal): ✔ ✔

 • Apothekersblad ✔ ✔

 • Korte Berichten ✔ ✔

 • ✔ ✔

Digitale nieuwsbrieven:
APBnews en APBflash ✔ ✘

* De bijdrage 2019 voor het lidmaatschap van APB bedraagt: 953 € (excl. btw)

** Alle bedragen in deze tabel zijn exclusief btw

www.apb.be

http://www.apb.be
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Contacteer onze diensten

www.apb.be

• Onze Documentatiedienst is onze dienst waarbij u met 
al uw wetenschappelijke vragen over geneesmiddelen 
en magistrale bereidingen terecht kunt:

 samenstelling, eigenschappen, interacties, posologie, 
nevenwerkingen, toxiciteit, geneesmiddelengebruik 
bij zwangerschap en borstvoeding, enz.

 tel. 02 285 42 42 cip-cfi@apb.be
  Deze dienst is telefonisch bereikbaar op weekdagen van 8u30 tot 12u30

• Onze Juridische Dienst helpt u graag met al uw vragen 
van juridische aard. 
Farmaceutische wetgeving – Sociaal recht, 
personeelsbeleid – spreiding en overdracht van 
officina’s – Paritair Comité & Fonds 313, enz.

 tel. 02 285 42 47 allo.juridic@apb.be 
 Deze dienst is telefonisch bereikbaar op weekdagen van 8u30 tot 12u30

• De Dienst Tarieven biedt u een antwoord op al uw vra-
gen over de technische gegevens van alle producten die 
afgeleverd kunnen worden in een officina open voor het 
publiek.

 Humane geneesmiddelen

 tel. 02 285 42 72 lieve.wuyts@apb.be
 Parafarmacie
 tel. 02 285 42 72 lieve.wuyts@apb.be
 tel. 02 609 46 72 kerlijne.vandenbroeck@apb.be
 Magistrale grondstoffen en veterinaire producten
 tel. 02 609 46 72 kerlijne.vandenbroeck@apb.be

Wie beantwoordt uw specifieke vragen?

• Bij de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek kan u 
terecht met al uw vragen of meldingen die te maken 
hebben met de kwaliteit van geneesmiddelen.

 Intrekkingen – kwaliteitscontrole geneesmiddelen, 
magistrale & officinale bereidingen – behandeling 
kwaliteitsgebonden klachten

 tel. 02 285 42 51 dgo_scm@apb.be

• Onze Ledendienst helpt u graag met al uw vragen over 
het APB-lidmaatschap.

 tel. 02 285 42 17 ledenservice@apb.be

Met uw APB-login geniet u ten volle van alle voor-
delen als lid. Via MyAPB vindt u niet alleen alle 
laatste nieuws en relevante informatie terug, u 
heeft ook rechtstreeks toegang tot de verschillende 
webapplicaties (apbtarief, DelphiCare, Intrekkingen, 
enz.). Bovendien kan u uw profiel als APB-lid zelf 
beheren via deze login en uw gegevens up-to-date 
houden.

U zet zich dagelijks in voor uw patiënten.  
APB en haar medewerkers zetten zich  
dagelijks in voor u!

http://www.apb.be
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