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Tarifering per eenheid: Context
De begrotingsdoelstelling voor de ziekteverzekering voor
2013-2014 omvatte een besparing van 20 miljoen euro voor
geneesmiddelen in rusthuizen.
Waarvan een vermindering van 10 miljoen euro op jaarbasis
door een fundamentele hervorming van het
tariferingssysteem van geneesmiddelen in rusthuizen.
In 2013, ingeschreven in de begroting maar wegens
complexiteit niet meteen uitgevoerd.
Einde 2013 onder politieke impuls opnieuw op de agenda :
« one shot » maatregel in 2014 (1/7 -> 31/12) : 10M€
Tarifering per eenheid per 1/4/2014

Politiek akkoord
Tarifering per eenheid vanaf 1/1/2015
garantie behoud honorariummassa
honorarium per week en per patiënt
tarifering vaste orale terugbetaalbare
geneesmiddellen
« one shot » maatregel in 2014 (1/7 -> 31/12)
10M€ -> 5 M€ -> 0 €

Aandachtspunten :
Politiek akkoord : onderscheid tussen tarifering per eenheid
en IMV
1.Initiële bedoeling is besparen op het aantal afgeleverde
verpakkingen
2.Apotheker moet de gepaste afleveringsvorm kunnen kiezen
3.In functie van de grootte van het WZC
4.Rekening houdend met de financiële haalbaarheid
5.In kader van continuïteit bevoorrading en capaciteit van de
sector

Aandachtspunten :
Bredere context :
1.WZC : 1,4% van de bevolking, 5,6% budget
2.Vermits de tarifering per eenheid aan de patiënt gelinkt wordt en dus
niet aan een apotheek zijn dus alle apothekers betrokken.
3.IMV momenteel 30% van de markt, deze laatste heeft niet de capaciteit
noch de middelen om tegen 1/1/2015 klaar te zijn
4.MyCarenet, mutualiteiten geven aan niet klaar te zijn. Misschien een
voorlopige oplossing op 04/2015 ? Definitieve oplossing 01/2016?
5.Informatisering in WZC is ook een probleem : de aanwezige
softwarepakketten zijn niet altijd performant maar ook de
databestanden zijn niet altijd up to date.

Noodzakelijke randvoorwaarden ( 1 )
Aflevering van geneesmiddelen aan patiënten in RVT-ROB
–Promoten en zelfs verplichten van een formularium in ieder RVT-ROB
•Formularium te bepalen in overleg tussen de coördinerende arts (CRA) en de apotheker
•Quid regionalisering van deze materie?
–Toestaan van één of andere vorm van substitutie
•Vb. substitutie naar een zelfde molecule en dosering uit het formularium
•Vb. substitutie van een ½ tablet 10 mg naar een bestaande tablet 5 mg
–Promoten van het multidisciplinair overleg
•Tarifering per eenheid (TpE)
–Voorzien van de nodige soepelheid bij de toepassing van TpE zolang alle technische aspecten nog niet
operationeel en gevalideerd zijn
–Voorzien van uitzonderingsmaatregelen voor specifieke situaties

Finetuning toepassingsregels
Flag 2
Situatie

Scenario Saldofact.

Scen. volledige
fact. ineens

Weekhonorarium

“Ad hoc” medicatie

X

JA

Spec. in bereiding

X

JA

Dure GM

X

NEEN

Spec. uitz. aflevering.

X

NEEN

Spec. fract. te vermijden.

X

NEEN

Gefraction. spec. ½ of ¼

X

NEEN

Spec. niet meer vergoed

X

JA

Spec. einde machtiging

X

JA

Noodzakelijke randvoorwaarden ( 2 )
• De apotheker kiest de manier van afleveren
–Per volledige verpakking
–Per primaire verpakking (blister)
–IMV (manueel of automatisch)

• De apotheker stelt het toedieningsschema op in functie van de
voorschriften
–In overleg met de arts
–De voorschriften blijven de wettelijke referentie

• De apotheker ontvangt een honorarium per patiënt en per week

Planning
A

Définition des modalités pratiques

25 juillet

B

Définition du layout DB INAMI

16 mai

C

Fourniture d’une DB de test

23 juillet

D
1
D
2
E

Définition des instructions techniques de facturation

28 mai

Complément

16 septembre

F
G
H
I
J

26 septembre
Août (provisoire)
26 septembre
Définition du protocole APB de transmission pharmacies/OT Août (provisoire)
septembre – octobre
Analyse du cahier de charge dans les offices de tarification/OA Août -septembre
septembre
– octobre
Analyse du cahier de charge dans les maisons de soft
Août
-septembre
octobre → janvier
2015
Développement dans les offices de tarification/OA
Septembre
à décembre
Définition du cahier de charges (soft officine, OT)

Développement dans les maisons de soft

octobre → mars
20152015
Septembre
à mars

K

Mise à disposition de la DB INAMI test intégrale

L

Mise à disposition de la DB INAMI finale

7 novembre Nog niet
beschikbaar!!
12 décembre

M

Mise en œuvre de procédures de test

avril

N

Phase de test (soft officine + formation+ circuit Pharmanet)

Mai-juin

O

Implémentation

1er juillet 2015

Uitleg riziv
nota

Concrete uitwerking

Scope:
• Afleveringen aan residenten van RVT/ROB
• Vergoedbare farmaceutische specialiteiten met een
“oraal-vaste” toedieningsvorm (cf richtlijnen voor
IMV)
• Acute en chronische behandelingen
Doel:
een beheersing van het volume aan geneesmiddelen dat gefactureerd
wordt aan het RIZIV

Concrete uitwerking

Aanpassingen op het vlak van het voorschrijven van
(vergoedbare) farmaceutische specialiteiten
overgangsfase

Alle geneesmiddelen van de
patiënt + duur behandeling

TO BE situatie

voorschrift(en)

•

medicatieschema
toedieningsschema

•
•

(opgesteld door
de apotheker)

(heeft waarde van
een voorschrift)
•

‘medicatieschema’ is actiepunt uit
‘Actieplan 2013 – 2018’.
→ brief t.a.v. de Minister (planning bijsturen)

info beschikbaar voor arts
en apotheker
bevordert optimale
samenwerking
dubbel gebruik en/of
ernstige
geneesmiddeleninteracties
tot een minimum beperken
aanpassingen op vlak van
behandeling in real-time
waarneembaar (aanpassing
mogelijk)

Concrete uitwerking

Luik informatie-uitwisseling
belang van een geïnformatiseerde informatieuitwisseling
Link met actiepunten uit het ‘Actieplan 2013 – 2018’:
• Medicatieschema:
• Delen van patiëntendossiers farmaceutische zorg; registratie van interventies rond en
delen van gegevens rond de farmaceutische zorg; implementatie van een
gestandaardiseerd formaat voor gegevensdeling tussen de woonzorgcentra en
apotheken (2014);
• Veralgemeende toepassing van het gestandaardiseerd medicatieschema (2015).

• Elektronisch voorschrift
• Het ‘minimaal Elektronisch Patiëntdossier’

Concrete uitwerking

Aanpassingen op het vlak van het afleveren van
vergoedbare farmaceutische specialiteiten
De apothekers kunnen zich organiseren i.v.m. de
modaliteiten van de aflevering :
• IMV (manueel of gerobotiseerd) (verplichte flag
“IMV” – monitoring)
• publieksverpakking
• blisterverpakking:
Fractionering en gespreide aflevering zijn toegelaten; er zijn 2
mogelijkheden:
- de voorschrijver geeft dit aan op het voorschrift
- de afspraak tussen apotheker en rustoord om te fractioneren kan op het
niveau van de mandaten gedocumenteerd worden

Gebruik van bulkproducten en hospitaalverpakkingen voor IMV

Concrete uitwerking

Patiëntidentificatie
Identificatie via MyCareNet:
• Verplichte flag “resident RVT-ROB”
• nummer RVT-ROB

Concrete uitwerking

Aanpassingen op het vlak van het tariferen van
vergoedbare farmaceutische specialiteiten
Beperkingen in geval van
• overlijden of hospitalisatie:
enkel de gestarte schijf van 7 dagen waarbinnen het overlijden of de
hospitalisatie zich voordoet, mag aangerekend worden
• aanpassing van het toedieningsschema op basis van een voorschrift voor een
nieuw geneesmiddel:
- het nieuw geneesmiddel wordt toegevoegd aan de gestarte schijf van 7 dagen,
pro rata het aantal aan te rekenen eenheden voor deze gestarte schijf van 7
dagen,
- er mag slechts een enkele schijf van 7 dagen aangerekend worden
Opmerking: de frequentie van de gegevenstransmissie naar de tariferingsdiensten
blijft ongewijzigd (maandelijks).

Concrete uitwerking

Aanpassingen op het vlak van het tariferen van
vergoedbare farmaceutische specialiteiten
De tarifering zal gebeuren d.m.v.
• een nieuwe (en lagere) vergoedingsbasis en prijs per eenheid (***)
• een remgeld per eenheid

beiden berekend uitgaande van de grootste beschikbare publieksverpakking
[remgeld ***] = [remgeld]/het aantal eenheden
[P/VB ***] = [P/VB (buiten bedrijf)] + [economische marge groothandelaar]
+ [economische marge officina-apotheker] (btw inbegrepen)/het aantal eenheden
(P: prijs – VB: vergoedingsbasis)
beiden vermeld op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten

Concrete uitwerking

Aanpassingen op het vlak van het tariferen van
vergoedbare farmaceutische specialiteiten
Prijsstructuur:

economische marge officina-apotheker
economische marge groothandelaar

P/VB ***

BTW

P/VB (buiten bedrijf)

Deze benadering maakt een duidelijk onderscheid mogelijk tussen de
bevoegdheden van de FOD Economie (prijs) en het RIZIV (honorering)

Concrete uitwerking

Aanpassingen op het vlak van het tariferen van
vergoedbare farmaceutische specialiteiten
Nieuwe honoraria:
• een nieuw (gemiddeld) “honorarium per week per rustoordbewoner" voor het
afleveren van geneesmiddelen aan RVT-ROB residenten [= 2,65 euro (excl. BTW)]
Dit nieuw honorarium:
• vervangt het basishonorarium en de specifieke honoraria “hoofdstuk IV” en
“VOS” die de apothekers momenteel ontvangen voor deze geneesmiddelen
• mag slechts eenmaal per patiënt en per week aangerekend worden
(in geval van een beurtrolsysteem: enkel aanrekenen voor “actieve weken”)

Concrete uitwerking

Aanpassingen op het vlak van het tariferen van
vergoedbare farmaceutische specialiteiten
Behoud verplichtingen m.b.t. de unieke streepjescode (UBC):
• voor de farmaceutische bedrijven:
uitbreiding: ook UBC voor bulkproducten en ziekenhuisverpakkingen voor
IMV
• voor de apotheker:
RVT-ROB afleveringen - « oraal-vaste » farmaceutische vormen:
verplichte registratie USC gebruikte verpakking(en) voor de getarifeerde
eenheden
(USC= unieke streepjescode = unieke barcode opgesplitst per eenheid)

Concrete uitwerking

Aanpassingen op het vlak van het tariferen van
vergoedbare farmaceutische specialiteiten
Aanpassing controles USC:

• de USC van eenzelfde verpakking kan voor meer dan één
patiënt gebruikt worden
• eenzelfde USC kan niet tegelijk gebruikt worden voor een
tarifering van een verpakking en voor een tarifering per
eenheid

Parallelle initiatieven

Projecten ter ondersteuning van het multidisciplinair
overleg in het kader van een medisch-farmaceutisch
zorgbeleid in ROB en RVT
“Come-on” study
3 onderzoeksdomeinen:
• Structureel overleg patiëntenniveau (= MFO)
• Formularium
• Medicatiemanagement
Doel: richtlijnen opstellen (input van het terrein)
(Koninklijk besluit van 11 juli 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité voor
geneeskundige verzorging overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14
juli 1994, voor het ten laste nemen van de kosten van projecten ter ondersteuning van het multidisciplinair
overleg in het kader van een medisch- farmaceutisch zorgbeleid in rustoorden voor bejaarden en rust- en
verzorgingstehuizen)

Parallelle initiatieven

Oprichting werkgroep van het Verzekeringscomité
Werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van
• de apothekers
• de artsen
• de coördinerend raadgevend artsen
• de rustoorden
• de verzekeringsinstellingen
als extra omkadering van de besparingsmaatregel “tarifering per
eenheid”

Parallelle initiatieven

Oprichting werkgroep van het Verzekeringscomité
Opdracht van deze werkgroep:
• de samenwerking en het overleg tussen alle betrokken actoren bevorderen
• hun gedrag observeren/bijsturen
• responsabilisering van de betrokken actoren
• streven naar een gemeenschappelijke benadering van een verbeterd
geneesmiddelenbeleid in ROB-RVT
• de impact op de kwaliteit van de zorg te monitoren (volume – financieel aspect –
soort geneesmiddel)
Het extra budget dat hierdoor vrijgemaakt wordt, kan gebruikt worden voor:
• ofwel een herevaluatie van de bestaande honoraria
• ofwel voor het invoeren van nieuwe kwaliteitshonoraria

Tarificatie per eenheid
STAND VAN
TPE
ZAKEN
Rusthuizen: géén besparingsmaatregel in 2014!
De maatregel om in 2014 nog € 5 miljoen te besparen op de uitgaven voor geneesmiddelen in de rusthuizen gaat niet door. De
sector heeft zich wel geëngageerd om vanaf 1 januari 2015 te starten met een tarifering per eenheid, gericht op een efficiënter
gebruik van geneesmiddelen in de rusthuizen.
APB neemt ook het initiatief om binnenkort een taskforce op te richten met alle betrokken actoren. De taskforce zal een
systeem - en de modaliteiten – uitwerken voor een tarifering per eenheid, waarbij de financiële en administratieve impact
beperkt zal blijven voor alle apothekers. Geruststellend om te weten in dat verband is dat we de garantie hebben gekregen dat
de totale honorariummassa voor onze sector hierdoor niet zal worden aangetast. Wordt vervolgd…

Concrete voorbeelden
Exemple 1
3 semaines de traitement : 1 comprimé/jour
Situation actuelle: délivrance et tarification d’un conditionnement de 28 comprimés
A partir du 1er avril 2015: Tarification du médicament prescrit pour trois semaines de traitement (3 x 7 comprimés)
Honoraire pour le pharmacien 3 x 2,65 € = 7,95 €
Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 1
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 2
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 3
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Ma/Di

semaine/week 3
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

prescription/voorschrift
tarification/tarificatie
honoraire/honorarium

Si hospitalisation ou décès du patient lors de la 2ème semaine
Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 1
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 2
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Lu/Ma

prescription/voorschrift
tarification/tarificatie
honoraire/honorarium

Tarification du médicament prescrit pour deux semaines de traitement (2 x 7 comprimés)
Honoraire pour le pharmacien 2 x 2,65 € = 5,30 €
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Exécution concrète
Exemple 2
3 semaines de traitement médicament A : 1 comprimé/jour
Ajout d’un médicament B (1 comprimé/jour) pour les 10 derniers jours de traitement
Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 1
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 2
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 3
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

prescription/voorschrift
médicament A
Geneesmiddelen A
prescription/voorschrift
médicament B
Geneesmiddelen B
tarification/tarificatie
médicament A
Geneesmiddelen A
tarification/tarificatie
médicament B
Geneesmiddelen B
honoraire/honorarium

Tarification du médicament A pour trois semaines de traitement (3 x 7 comprimés)
Tarification du médicament B pour une semaine et demie de traitement (1 x 3 comprimés + 1 x 7 comprimés)
Honoraire pour le pharmacien 3 x 2,65 € = 7,95 €
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Di/Zo

Exécution concrète
Exemple 3
3 semaines de traitement médicament A : 1 comprimé/jour
Changement de traitement par un médicament B (1 comprimé/jour) pour les 10 derniers jours de traitement
Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 1
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Lu/Ma

prescription/voorschrift
médicament A
Geneesmiddelen A
prescription/voorschrift
médicament B
Geneesmiddelen B
tarification/tarificatie
médicament A
Geneesmiddelen A
tarification/tarificatie
médicament B
Geneesmiddelen B
honoraire/honorarium

Ma/Di

semaine/week 2
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 3
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Changement de traitement

Tarification du médicament A pour deux semaines de traitement (2 x 7 comprimés)
Tarification du médicament B pour une semaine et demie de traitement (1 x 3 comprimés + 1 x 7 comprimés)
Honoraire pour le pharmacien 3 x 2,65 € = 7,95 €
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Di/Zo

Exécution concrète
Exemple 4
3 semaines de traitement : 1 comprimé/jour
Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 1
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 2
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 3
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Sa/Za

Di/Zo

prescription/voorschrift
tarification/tarificatie
honoraire/honorarium

Hospitalisation ou décès du patient
Si médicament inadapté pour une délivrance fractionnée “déviation à la tarification à l’unité ”
Lu/Ma
prescription/voorschrift
tarification/tarificatie
honoraire/honorarium

Ma/Di

semaine/week 1
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 2
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

Sa/Za

Di/Zo

Lu/Ma

Ma/Di

semaine/week 3
Me/Woe Je/Do
Ve/Vr

ensemble des unités du conditionnement / alle eenheden van de verpakking

Tarification du médicament prescrit pour l’ensemble des comprimés du conditionnement (28 comprimés)
Honoraire pour le pharmacien 2 x 2,65 € = 5,30 €
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