
Perscommuniqué     

Over APB 
De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) is de overkoepelende federatie van de Belgische beroepsverenigingen van 
zelfstandige apothekers. De APB vertegenwoordigt 90 procent van het farmaceutisch korps. APB steunt haar leden door het 
beroepsactiviteiten van zelfstandige apothekers te promoten en verdedigen. APB wil de officina-apotheker stimuleren, 
ondersteunen en promoten zodat de gezondheid en de belangen van de patiënt centraal staan om bij te dragen tot een betere 
volskgezondheid. Voor meer informatie kan u terecht op www.apb.be. 

Tarifering per eenheid van geneesmiddelen voor rusthuisbewoners 
Aflevering per eenheid is niet verplicht! 
De voorbije dagen informeerden verschillende media dat geneesmiddelen die worden afgeleverd 
aan rusthuisbewoners vanaf 1 april per eenheid getarifeerd zullen worden. In deze berichtgeving 
werd ook vermeld dat deze geneesmiddelen ook per eenheid afgeleverd moet worden. Dit laatste 
is echter niet correct.     
 
Brussel, 17 februari 2015 – Vanaf 1 april 2015 moeten geneesmiddelen 
(met een oraal-vaste vorm) die aan patiënten in woonzorgcentra worden 
afgeleverd, getarifeerd worden per eenheid. De reglementering terzake 
voorziet echter geen verplichting om de geneesmiddelen ook af te leveren 
per eenheid. De apothekers kunnen deze ook afleveren per verpakking of 
per blister. 
 
De aflevering van geneesmiddelen per eenheid vereist een “individuele medicatievoorbereiding” (IMV). Dit wil 
zeggen dat deze geneesmiddelen (hetzij met een robot, hetzij manueel) worden herverpakt per patiënt en per 
innamemoment. Momenteel gebeurt dit bij ongeveer 30% van de geneesmiddelen voor patiënten in Belgische 
woonzorgcentra. Er zijn niet voldoende robots om alle geneesmiddelen op deze manier af te leveren in rust- of 
verzorgingstehuizen. Bovendien kunnen niet alle geneesmiddelen met een oraal-vaste vorm herverpakt worden 
met een robot. Dit kan bij bepaalde galenische vormen (bv. bruistabletten) immers tot kwaliteitsproblemen leiden.  
 
De tarifering per eenheid van geneesmiddelen die worden afgeleverd aan patiënten in woonzorgcentra is een 
gloednieuw concept. Het is dan ook van essentieel belang dat alle betrokkenen (apothekers, artsen, patiënten 
en beheerders van woonzorgcentra) correct geïnformeerd worden.  
 
Meer info? 
Neem rechtstreeks contact op met de woordvoerders van de APB: 

 Dirk Vos (Nl): 0477.47.71.35, dirk.vos@apb.be 
 Alain Chaspierre (Fr): 0476.66.43.59, alain.chaspierre@apb.be 
 

 

Voor meer volledige informatie 
over de tarifering per eenheid 
verwijzen wij naar de website van 
het RIZIV: Tarifering per eenheid 
van geneesmiddelen afgeleverd 
in openbare apotheken aan 
bewoners van RVT of ROB. 
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