
DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING 

DIRECTIE FARMACEUTISCH BELEID 

(M/V/X) 

De Dienst voor Geneeskundige Verzorging telt meer dan 300 medewerkers, waarvan er alleen al 40 

voor de afdeling Farmaceutisch Beleid werken. De medewerkers van de 5 operationele diensten van 

het RIZIV hebben een gemeenschappelijk project: de ondersteuning van de ontwikkeling en het 

beheer van de sectoren "geneeskundige verzorging" en "uitkeringen".  

 

Wat doen wij: algemeen? 

Wij evalueren de aanvraagdossiers voor de terugbetaling van geneesmiddelen die aan de Commissie 

Tegemoetkoming Geneesmiddelen van het RIZIV en aan haar bureau worden voorgelegd. 

 

Wat doen wij: details? 

- Wij dragen farmacologische en farmaceutische expertise aan 

Wij evalueren elk geneesmiddel op zijn relatieve therapeutische waarde, zijn meerwaarde, zijn 

plaats in de medische praktijk, alsook zijn gezondheidseconomische en financiële waarde. 

Wij blijven op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het vlak van de 

klinische farmacologie om een grondige kennis te verwerven in de verschillende 

farmacotherapeutische domeinen. Daarom is de bekwaamheid om medisch Engels te lezen een 

pluspunt.  

Wij hebben een wetenschappelijke en kritische geest en baseren ons op de principes van de 

Evidence Based Medicine. 

Naast onze voornaamste taak in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen dragen we ook 

onze ervaring op het vlak van geneesmiddelen aan voor andere raden van het RIZIV, bijvoorbeeld de 

Technische Raad voor Radio-isotopen, de Commissie voor advies in geval van tijdelijke 

tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, de werkgroep Contract Farmaceutische 

Specialiteiten voor het Verzekeringscomité, het Platform Companion Diagnostics, het Comité voor 

de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen. Wij dragen onze ervaring aan inzake 

klinische farmacologie voor andere afdelingen van het RIZIV en voor andere federale 

overheidsinstanties en overheden. 

Wij werken in 3 talen: Frans, Nederlands en Engels. 

 

 



- Wij bereiden terugbetalingsvoorstellen voor geneesmiddelen voor en stellen deze voor 

 

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen moet terugbetalingsvoorstellen formuleren, 

becommentariëren en erover stemmen. 

 

- Wij bouwen netwerken uit 

Wij vormen netwerken met buitenlandse zusterorganisaties en de Europese instellingen. 

Momenteel nemen we, namens het RIZIV, actief deel aan vergaderingen van de netwerken 

EUnetHTA, Medev-MoCa en BeNeLuxA. 

 

Meer informatie 

- De Dienst voor Geneeskundige Verzorging:  

https://www.inami.fgov.be/nl/riziv/structure/Paginas/dienst-geneeskundige-

verzorging.aspx 

 

- De terugbetaling van een geneesmiddel: 

https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-

gezondheidsproduct/terugbetalen/Paginas/default.aspx 

 
Meer info over de jobinhoud? 
Marc Van De Casteele - Coördinator Farmaceutische Expertise 
DGV - Afdeling Farmaceutisch beleid 
Tel: 02 73 978 83 
E-mail: Marc.VanDeCasteele@inami.fgov.be  
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