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GRIEPVACCINS 2022-2023 

Alle griepvaccins worden terugbetaald mits vermelding “derdebetalersregeling van toepassing”. 

INFLUVAC TETRA (CNK 4490843) 

VAXIGRIP TETRA (CNK 4491007) 

ALPHARIX TETRA (CNK 4489795) 

De entstoffen komen in aanmerking voor een vergoeding in categorie B bij rechthebbenden uit 
doelgroepen A, B of C, indien ze voorgeschreven zijn in één van de volgende situaties: 

 

DOELGROEP A 

GROEP 1: Personen met een risico op complicaties 

 Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap 
 Alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische 

aandoening, ook indien gestabiliseerd: hart- (uitgezonderd hypertensie), long-, lever-, of 
nieraandoeningen, diabetes en andere metabole aandoeningen, BMI>35, neuromusculaire 
aandoeningen, hemoglobinopathie of immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd) 

 Alle personen vanaf 65 jaar 
 Personen die in een instelling verblijven 
 Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie 

ondergaan 

GROEP 2: Personen werkzaam in de gezondheidssector 

GROEP 3: Personen die onder hetzelfde dak wonen als 

 De risicopersonen uit groep 1 
 Kinderen jonger dan 6 maanden 

 

DOELGROEP B 

 Alle personen van 50 tot en met 64 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden 
hart- (uitgezonderd hypertensie), long-, lever-, of nieraandoeningen, diabetes en andere 
metabole aandoeningen, BMI&gt;35, neuromusculaire aandoeningen, hemoglobinopathie of  
immuniteits-stoornissen (natuurlijk of geïnduceerd) 
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DOELGROEP C 

 Professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder hetzelfde 
dak wonen en voor personen die beroepshalve dagelijks in contact komen met levend 
gevogelte en varkens 

 Mogelijkheid voor de apotheker om sinds 1 oktober 2021 het griepvaccin voor te schrijven voor 
iedereen dit dat wenst  met onmiddellijke terugbetaling in de apotheek voor alle door het RIZIV 
gedefinieerde doelgroepen. Vanaf 29 september, is dit recht verlengd zonder einddatum.  
 

 Het is de verantwoordelijkheid van elke apotheker om ervoor te zorgen dat derdebetalersregeling 
wordt toegepast voor mensen die tot één van de doelgroepen behoren (het gemakkelijkste criterium 
is natuurlijk iedereen vanaf 50 jaar) en geen terugbetaling toe te passen voor mensen die er geen recht 
op hebben. 

 Bij onduidelijkheid over chronische ziekte, bijvoorbeeld voor mensen onder de 50 jaar, verwijst de 
apotheker door naar de huisarts, die de noodzaak van een griepvaccinatie beoordeelt en het vaccin 
desgevallend kan voorschrijven. 

Het vaccin Efluelda (CNK 4327318) is effectief terugbetaald volgens de voorwaarden geldig sinds 1/12/2021 
– ingeschreven in paragraaf 110500000 en bestemd voor patiënten die zich in instellingen bevinden 

a) De entstof komt in aanmerking voor vergoeding bij rechthebbenden vanaf de leeftijd van 65 
jaar, en indien ze wordt voorgeschreven voor rechthebbenden die: 
-  zich bevinden in de residentiële zorg (woonzorgcentra, centra voor herstelverblijf, centra voor 

kortverblijf, centra voor dagverzorging en dagopvang, assistentiewoningen); 
- OF verblijvend in een andere vorm van instelling. 

b) De machtiging tot vergoeding wordt toegekend voor een vergoedbare verpakkingen per nieuw 
griepseizoen. 

c) De vergoeding is onderworpen aan de voorafgaande afgifte van een aanvraagformulier aan 
de adviserend arts, waarvan het model in bijlage A bij deze paragraaf is opgenomen, ingevuld 
door de voorschrijvende arts, die zodoende bevestigt dat alle voorwaarden, vermeld in punt a) 
hierboven vervuld zijn vóór de instelling van de behandeling. 


