
Bijzonder model voor opvang van tuberculosepatiënten 
Modèle particulier de prise en charge des patients tuberculeux 

  Voorschriftformulier: tuberculosegeneesmiddelen  

Naam patient Nummer INSZ 

Duid aan:     Verplicht verzekerde zonder voorkeurregeling Schrijf de geneesmiddelen voor op 

 Verplicht verzekerde met voorkeurregeling (vroegere WIGG) RIZIV voorschrift en op BELTA- 

 Geen mutualteit - Ten laste Fedasil, OCMW of andere instantie TBnet voorschriftformulier1 

 Geen mutualteit – Geen sociale dekking Schrijf de geneesmiddelen voor op het BELTA-TBnet 
voorschriftformulier en voeg een ongeldig gemaakt RIZIV 
voorschrift toe 

 

CNK2 
Geneesmiddel Verpakking Voorgeschreven 

aantal verpakkingen 
Molecule Specialiteit (Firma) 

0075-747 Rifampicine Rifadine (Sanofi-Aventis) 150mg x 100 gél  

0075-770 Rifampicine Rifadine (Sanofi-Aventis) 300mg x 50 gél  

0061-143 Isoniazide Nicotibine (Bepharbel) 300mg x 30 co  

0085-910 Pyrazinamide Tebrazid (Kela/Continental Pharma) 500mg x 100 co  

0058-396 Ethambutol Myambutol (Teofarma) 400mg x 100 co  

0127-068 Pyridoxine Pyridoxine (Eumedica) 250mg x 20 co  

________3 Moxifloxacine  Voorschrift op stofnaam 400mg x 10 co  

________3 Levofloxacine  Voorschrift op stofnaam 500mg x 30 co  

________3 Amikacine Voorschrift op stofnaam _____________4  

1236-702 Rifabutine Mycobutin (Pfizer/Pharmacia) 150mg x 100 gél  

2769-354 Prothionamide Peteha (Bepharbel) 250mg x 50 co  

2311-728 Cycloserine Cycloserine (Bepharbel) 250mg x co  

2592-657 Capreomycine Capreomycine (Bepharbel) 1 gr x 1 flacon  

________3 Linezolid Voorschrift op stofnaam 600mg x 20 co  

________3 Meropenem Voorschrift op stofnaam _____________4  

________3 
Amoxycilline- 
clavulaanzuur 

Voorschrift op stofnaam 
_____________4 

 

 P.A.S. Te bestellen in het buitenland _____________4  

 Clofazimine Te bestellen in het buitenland _____________4  

________3 _____________4 ___________________________4 _____________4  

1   Geneesmiddelen volledig terugbetaald door RIZIV of ten laste andere instantie: enkel op RIZIV voorschrift 
Geneesmiddelen niet terugbetaald door RIZIV of andere instantie: enkel op BELTA-TBnet voorschriftformulier 
Geneesmiddelen gedeeltelijk terugbetaald door RIZIV: zowel op RIZIV voorschrift als op BELTA-TBnet voorschriftformulier 

2  Nationaal codenummer voor publieke aflevering  /  3 In te vullen door apotheker  /  4 In te vullen door arts 

 Indien patiënt met mutualiteit: de behandelende arts moet op het RIZIV voorschrift vermelden "derdebetalingsregeling van toepassing”.

Datum    Stempel en handtekening van de geneesheer 

Voor de apotheker 

BELTA-TBnet werd opgericht in het kader van het Koninklijk Besluit van 10/03/05 (verlengd bij Koninklijk Besluit van 23/12/10) dat 
voorziet in de integrale terugbetaling van tuberculosegeneesmiddelen voor alle tuberculosepatiënten in België. Gelieve de patiënt de 
hierboven vermelde geneesmiddelen gratis te overhandigen. Voor de geneesmiddelen die geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald door het 
RIZIV registreert u het RIZIV voorschrift volgens de normale procedure en u vraagt terugbetaling aan zoals gewoonlijk. Het remgeld en de 
niet door het RIZIV terugbetaalde geneesmiddelen worden terugbetaald door BELTA-TBnet op basis van het BELTA-TBnet 
voorschriftformulier. Registreer dit formulier zoals voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen, en stuur het formulier aan de tariferings- dienst, 
die de terugbetaling via BELTA-TBnet zal regelen. Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds BELTA-TBnet contacteren. 

BELTA-TBnet, Hoogstraat,ingang 290,807a 1000 Brussel  

Tel: 02-518 18 87 Fax: 02-512 32 73 E-mail: info@belta.be Website : www.belta.be 
  

BELTA-TBnet 
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