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MAGISTRALE BEREIDINGEN 

RIZIV-TERUGBETALING 

Herziening van de positieve lijst – wijzigingen op 01/12/12 

Koninklijk besluit van 3 oktober 2012 (B.S. van 14/11/2012 Ed. 2) 
 

 
De positieve lijst betreffende de RIZIV terugbetaling van de magistrale bereidingen (MB) wordt op zijn 
minst iedere 5 jaar herzien. 
De informatie die hieronder wordt hernomen: 
- herinnert aan bepaalde bepalingen van de huidige reglementering 
- vermeldt de verscheidene wijzigingen die worden aangebracht aan de positieve lijst op 01/12/2012. 
 

 
 

I. Basisregels en algemene bepalingen 
 
 

1. De positieve lijst 
 
De positieve lijst betreffende de RIZIV terugbetaling van MB (KB 12/10/2004) bevat 6 hoofdstukken: 
 
- hfdst 1 = actieve bestanddelen 
 
- hfdst 2 = fytotherapeutische actieve bestanddelen 
 
- hfdst 3 = geprefabriceerde preparaten 
 
- hfdst 4 = actieve bestanddelen terugbetaalbaar mits een voorafgaande machtiging van de 

adviserend geneesheer 
 
- hfdst 5 = excipiëntia en adjuvantia (m.a.w. grondstoffen die op zich geen therapeutische activiteit 

bevatten maar die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de magistrale bereiding (MB) 
 
- hfdst 6 = medische hulpmiddelen  
 

Lijst 6 (in de softwareprogramma’s) komt in realiteit overeen met hoofdstuk 5 (bij het RIZIV) en 
vice versa. 
 

 
Basisregel : een grondstof die niet is ingeschreven in de positieve lijst, maar die gebruikt wordt in een 

MB, annuleert automatisch elke mogelijkheid van een RIZIV terugbetaling van de 
bereiding die op die manier bereid wordt. 

 

 
De positieve lijst kan o.a. geconsulteerd worden op de website van het RIZIV: 
 
http://www.inami.be/drug/nl/drugs/magisterial-preparations/index.htm  

http://www.inami.be/drug/nl/drugs/magisterial-preparations/index.htm
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NB : sommige grondstoffen kunnen ingeschreven zijn in 2, of zelfs 3 verschillende hoofdstukken! 
Dat is het geval voor de volgende referenties op 01/12/12 :  
 

CNK Benaming Hoofdstukken 

502542 ACETYLSALICYLZUUR 1, 4 (§ 04) 

553859 ASCORBINEZUUR 4 (§§ 09a en 09b), 5 

575308 COFFEINE WATERVRIJ 1, 4 (§ 04) 

557447 INDOMETACINE 1, 4 (§ 05) 

535047 NATRIUMCHLORIDE 1, 4 (§ 21) 

535559 NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAATDIHYDRAAT 1, 5 

538876 PARACETAMOL PDR. 1, 4 (§ 04) 

562470 PARACETAMOL CRISTALLIN 1, 4 (§ 04) 

541755 PILOCARPINE HCL 1, 4 (§§ 15a en 15b) 

553511 VITAMINE B2 = RIBOFLAVINE 1, 4 (§§ 09a en 09b), 5 
 
 

2. Beperkingen 
 
2.1. Algemene beperkingen 
 
De volgende tabel geeft de beperkingen weer betreffende de  
- maximale hoeveelheid of het maximaal aantal gebruikseenheden per module 
- het maximaal aantal terugbetaalbare modules (of « schijven ») per magistraal recipe 

volgens het type van gerealiseerde bereiding (cfr. de keuze van het honorarium) : 
 
 

Vormen 
max per 
module 

max aantal toegelaten 
modules 

ouwels 10 stuks 6 

gelulen 10 stuks 6 

omhulde gelulen 10 stuks 6 

te verdelen poeders (IG of UG) 10 stuks en 50 g 4 

crème, gel UG, zalf, pasta – acuut gebruik 50 g 2 

crème, gel UG, zalf, pasta – chronisch 
gebruik 

50 g 6 

vloeibaar IG 100 g 4 

vloeibaar UG – acuut gebruik 100 g 2 

vloeibaar UG – chronisch gebruik 100 g 6 

collyre 10 ml 1 

ooglotion 100 ml 1 

oogzalf 5 g 1 

poeders, planten 50 g 4 

zetpillen bb, kind 5 stuks 4 

zetpillen volwassene 5 stuks 4 

rectiolen 5 stuks 4 

ovulen 5 stuks 4 
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Vormen 
max per 
module 

max aantal 
toegelaten modules 

als dusdanig  “*” zie grondstof 1 

als dusdanig  “G” zie grondstof 1 

andere als dusdanig 
: 

  

crème, gel UG, 
zalf, pasta 

100 g 1 

vloeibaar UG 200 g 1 

vloeibaar IG 200 g 2 

poeders, planten 100 g 2 
 
 
2.2. Specifieke beperkingen 
 
Naast de algemene beperkingen (cfr. de tabel hierboven), kunnen er andere specifieke beperkingen 
bestaan volgens de betrokken grondstof. 
 
 
2.2.1. Grondstoffen met het “+” teken in de positieve lijst 
 
Wanneer de bereiding bestaat uit, zonder rekening te houden met de excipiëntia,  
- ofwel uit één enkel actief bestanddeel en dit bestanddeel het “+” teken werd toegekend 
- ofwel uit verschillende actieve bestanddelen die allemaal het “+” teken dragen, dan is de MB nooit 

terugbetaald ! 
 
Lijst van de betrokken grondstoffen op 01/12/12 : 
 

CNK Benaming Hfdst 1 Hfst 4 

502542 ACETYLSALICYLZUUR +  

575380 COFFEINE WATERVRIJ +  

535047 NATRIUMCHLORIDE +  

538876 PARACETAMOL PDR. +  

562470 PARACETAMOL KRISTALIJN +  
 
Opgelet : deze grondstoffen komen eveneens voor in hoofdstuk IV maar dan zonder het “+” teken. 
Het “+”teken heeft dus betrekking op de grondstof, in functie van het hoofdstuknummer waarin die is ingeschreven. 
 
Voorbeeld : 
R/ Paracetamol 500 mg 

pf 1 caps dt 60 
 
Tarifering : 
 
1° de patiënt beschikt over een machtiging voor de terugbetaling van paracetamol in MB → het gaat om paracetamol 

ingeschreven in hoofdstuk IV (zonder het “+”teken) en de MB is terugbetaald, zelfs wanneer paracetamol het enige 
actieve bestanddeel is in de MB. 

 
2° de patiënt beschikt niet over een machtiging van de adviserend geneesheer → het gaat om paracetamol 

ingeschreven in hoofdstuk I (met het “+” teken) en de MB is niet terugbetaald (aangezien paracetamol het enige 
actieve bestanddeel is). 
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2.2.2. Grondstoffen met het teken “A” in de positieve lijst. 
 
Wanneer een MB enkel is samengesteld uit actieve bestanddelen met het teken “A”, dan is het remgeld 
gelijk aan nul (gratis voor de rechthebbende).  
 
Lijst van de betrokken referenties op 01/12/12: zie bijlage 1 
 
 
 
2.2.3. Antibiotica 
 
De terugbetaling van een MB die één van de volgende antibiotica bevat, is automatisch gelimiteerd tot 
maximum 2 modules.  
 
Lijst van de betrokken antibiotica op 01/12/12: 
 

CNK  Benaming Hfdst Max. hoeveelheid  per mod 
(g) 

Max. aantal 
modules 

569327 CLINDAMYCINE HCL* 1 3,26 2 

572552 CLINDAMYCINE FOSF* 1 3,56 2 

558791 DOXYCYCLINE 1AQ  1 1,04 2 

557371 DOXYCYCLINE 
HYCLAAT 

1 1,15 2 

521427 ERYTHROMYCINE  1 5 2 

569343 MINOCYCLINE HCL 1 1,08 2 
 

*zie ook punt 2.2.4. (cf. is enkel terugbetaald voor een bereiding voor inwendig gebruik) 

 
 
 
2.2.4. Specifieke voorwaarden 
 
Lijst van de betrokken referenties op 01/12/12 : zie bijlage 2 
 
NB: de specifieke voorwaarde heeft betrekking op de grondstof volgens het betreffende hoofdstuk.   
Met andere woorden, een grondstof kan zijn ingeschreven in verschillende hoofdstukken, maar slechts een 
specifieke voorwaarde hebben voor een welbepaald hoofdstuk.  
 
Vb.: indometacine 
 
 

3. Verwerking van specialiteiten in MB 
 
Zie nota 2012-05_Verwerking specialiteiten in magistrale bereidingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.baf.be/documents/pdf/tarifering/tariferingsberichten/2012-12-btb/2012-12_bijlage-1-magistrale-bereidingen.pdf
http://www.baf.be/documents/pdf/tarifering/tariferingsberichten/2012-12-btb/2012-12_bijlage-2-magistrale-bereidingen.pdf
http://www.baf.be/documents/pdf/tarifering/tariferingsberichten/2012-05-btb/2012-05_spec-verwerkt-in-mb.pdf
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II. Schrappingen op 01/12/12 
 
Zie bijlage 3 
 
Gevolg: de volgende formules van het TMF zullen niet meer terugbetaald worden: 
 
- VITAMINE A GELULEN 4.000 U.I. - 10.000 U.I TMF2 
- WATERHOUD. VASELINE MET GLYCEROLMONOSTEAR. TMF2 
- LIPOFIELE PASTA MET GLYCEROLMONOSTEARAAT TMF2 
- LIPOFIELE PASTA MET AARDAPPELZETMEEL TMF2 
 
 
 

III. Nieuwe lijst op 01/12/12 
 
Zie bijlage 4 
 
Belangrijke opmerkingen : 
 
1. Vergoedingsbases van de grondstoffen 
 
Deze zijn reeds lineair verhoogd geweest met 20% op 01/03/2011 door de 25e wijzigingsclausule op de 
overeenkomst apothekers-VI. De huidige herziening laat toe deze waarden correcter te herdefiniëren, 
rekening houdende met de verpakkingen van de grondstof (identiteit, grootte, volume) die werkelijk 
verkocht werden.  
 
2. Hoofdstuk 6 (medische hulpmiddelen) 
 
Geen enkele wijziging wordt aangebracht aan het hoofdstuk 6, waarvan de referenties op termijn zullen 
verdwijnen uit het “magistraal” K.B. van 12/10/2004 om overgeheveld te worden naar het K.B. “medische 
hulpmiddelen” van 24/10/2002.   
 

http://www.baf.be/documents/pdf/tarifering/tariferingsberichten/2012-12-btb/2012-12_bijlage-3-magistrale-bereidingen.pdf
http://www.baf.be/documents/pdf/tarifering/tariferingsberichten/2012-12-btb/2012-12_bijlage-4-magistrale-bereidingen.pdf

