
 

Bericht aan de leden van de HZIV 

 

Betreft: Versterkte controle van de terugbetalingsaanvragen voor de farmaceutische 
specialiteiten onderworpen aan de toestemming van de adviserend geneesheer 
(farmaceutische specialiteiten van “hoofdstuk IV”)1 

 

In het kader van de budgettaire maatregelen van de regering voor 2012, lichten wij u 
in, dat de adviserend geneesheren verplicht zijn de controles te versterken voor de 
terugbetalingsaanvragen van de farmaceutische specialiteiten onderworpen aan de 
toestemming van de adviserend geneesheer. 
 
Aan de hand van deze maatregel, beoogt de regering 20 miljoen euro te besparen op 
de farmaceutische specialiteiten van hoofdstuk IV (specialiteiten waarvoor de 
toestemming van de adviserend geneesheer vereist is). 
 
Alle korpsen werden hierop gewezen: voorschrijvend artsen, artsen die de aanvraag 
stellen, adviserend geneesheren en apothekers.  
 
Wij wensen u erop te wijzen dat de adviserend-geneesheer niet bevoegd is om van de 
reglementaire bepalingen die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden, af te 
wijken en dat hij de reglementering op de voet moet volgen. 
 
Tevens informeren wij u dat: 

1. de elementen die de voorschrijvend arts op de aanvraag vermeldt, heel 
nauwkeurig moeten overeenstemmen met de eigenlijke situatie van de patiënt. 

2. de adviserend geneesheer steeds bijkomende bewijselementen aan de 
voorschrijvend arts kan vragen om zijn uitspraken kracht bij te zetten; 

3. de adviserend geneesheren, als ze tijdens hun controleopdracht een inbreuk 
vaststellen, gemachtigd zijn om de bevoegde instellingen te informeren; 

4. de dienst voor Geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor 
ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) belast is, toe te zien op de naleving 
van de reglementering, niet enkel door de zorgverstrekkers maar tevens door 
de adviserend geneesheren. 

 
Net als u hechten wij alle belang aan de duurzaamheid van ons 
ziekteverzekeringssysteem, en wij rekenen bijgevolg op ieders begrip om de 
administratieve en medische voorwaarden streng na te leven bij de indiening van de 
vergoedingsaanvragen van de farmaceutische specialiteiten onderworpen aan de 
goedkeuring van de adviserend geneesheer (farmaceutische specialiteiten van 
"hoofdstuk IV").  
 

Hoogachtend, 

 

Dokter ZAMUROVIC 

Geneesheer-Directeur HZIV 

                                                 
1 Zie het KB van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden met 
betrekking tot de tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen in de kostprijs van de farmaceutische specialiteiten en bijlage I. 


