
BIJLAGE II 
HOOFDSTUK IV - blz. 15 

 

(*) Behoudens andere aanwijzingen is de hoeveelheid uitgedrukt in gram. 
 

 
 
§ 25. De volgende grondstof is slechts vergoedbaar als ze verwerkt wordt in een bereiding die 
gebruikt wordt bij de behandeling van de ziekte of het syndroom van Addison (primaire of secondaire 
bijnierschorsinsufficiëntie). 
 
De geneesheer specialist in de inwendige geneeskunde of in de endocrinologie stelt een gemotiveerd 
verslag op dat de gegevens bevat die de diagnose bevestigen.  
 
Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer. 
 
Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af 
waarvan het model als bijlage II bij dit besluit volgt en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot 
maximum 5 jaren. 
 
De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de geneesheer specialist in de inwendige 
geneeskunde of in de endocrinologie worden verlengd voor nieuwe perioden van maximum 5 jaren. 
 
De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Deze vermeldt het 
volgnummer van de machtiging op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag de 
derdebetalersregeling toepassen.  
 
De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende. 
 
A Hydrocortison 1 3,4980 
A Hydrocortisonacetaat 1 3,3348 

 
 
§ 26. De volgende grondstof is slechts vergoedbaar als ze verwerkt wordt in een bereiding die 
gebruikt wordt bij de behandeling van de ziekte van Addison. (primaire bijnierschorsinsufficiëntie ). 
 
De geneesheer specialist in de inwendige geneeskunde of in de endocrinologie stelt een 
gemotiveerd verslag op dat de gegevens bevat die de diagnose bevestigen. (onder andere een 
ACTH-test (Synacthen)). 
 
Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer. 
 
Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af 
waarvan het model als bijlage II bij dit besluit volgt en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot 
maximum 5 jaren. 
 
De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de geneesheer specialist in de inwendige 
geneeskunde of in de endocrinologie worden verlengd voor nieuwe perioden van maximum 5 jaren. 
 
De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker. Deze vermeldt het 
volgnummer van de machtiging op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag de 
derdebetalersregeling toepassen.  
 
De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende. 
 
A Fludrocortisonacetaat 1 96,5837 

 
  


