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De databank Farmanet bevat informatie over terugbetaalde geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
die afgeleverd worden in publieke apotheken. Het betreft geneesmiddelen die aan de leden van de zeven
Belgische ziekenfondsen werden verstrekt in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Het
observatieniveau is het individuele geneesmiddel dat op een bepaalde datum aan een persoon werd
verstrekt. Van elk geneesmiddel bevat de databank administratieve en boekhoudkundige gegevens die
door het ziekenfonds werden geregistreerd.
Een geneesmiddel of medische hulpmiddel wordt aangeduid met een CNK-code of het code nationa(a)l(e)
codenummer. Naast deze code, de identificatiecode van de persoon en de datum bevat de databank voor
elk geneesmiddel ook de bedragen (het terugbetaalde bedrag, het remgeld en het supplement), de
identificatiecodes van de apotheker en de voorschrijver en een groot aantal andere variabelen. Een
volledig overzicht van de beschikbare gegevens vindt u in de lijst van variabelen.
Er is ook een EPS-variant van de databank.
Geneesmiddelen
De databank Farmanet omvat alle geneesmiddelen en medische hulpmiddel die geheel of gedeeltelijk
vergoed worden door de Belgische verplichte ziekteverzekering en afgeleverd worden in publieke
apotheken. Het betreft meer dan 150 miljoen observaties per jaar. De exhaustieve lijst van de
terugbetaalde geneesmiddelen en hun kenmerken vindt u in de databank Vergoedbare geneesmiddelen.
In de regel omvat de databank Farmanet alle geneesmiddelen die verstrekt worden in publieke apotheken
en via de derdebetalersregeling worden vergoed. De derdebetalersregeling houdt in dat de patiënt bij
aankoop enkel het remgeld betaalt. De tegemoetkoming van de ziekteverzekering wordt door het
ziekenfonds rechtstreeks aan de apotheker betaald.
Uitzondering. Wanneer een geneesmiddel in een publieke apotheek wordt verstrekt aan een persoon die
niet kan bewijzen dat hij/zij verzekerd is, betaalt deze persoon zowel het terugbetaalde bedrag als het
remgeld. De persoon kan het terugbetaalde bedrag vervolgens terugvorderen van zijn ziekenfonds. Dit
geneesmiddel wordt niet altijd geregistreerd in Farmanet maar soms ook in de databank
Gezondheidszorgen.
Geneesmiddelen verstrekt aan patiënten in woonzorgcentra. Sommige woonzorgcentra schaffen
geneesmiddelen aan in publieke apotheken, andere in ziekenhuisapotheken. De eerste groep wordt in
Farmanet geregistreerd, terwijl de laatste groep geregistreerd wordt in de databank Gezondheidszorgen.
Op 1 april 2015 is in de woonzorgcentra de tarifering per eenheid in voege getreden voor geneesmiddelen
afkomstig van publieke apotheken. Geneesmiddelen afgeleverd aan woonzorgcentra door
ziekenhuisapotheken tarifeerden voordien reeds per eenheid. Sinds die wijziging wordt voor de
afleveringen van publieke apotheken aan woonzorgcentra dezelfde cnk-code gebruikt als voor de
geneesmiddelen uit de ziekenhuisapotheken. Geneesmiddelen afgeleverd per eenheid hebben een cnkcode die begint met het cijfer 7.
Verschuivingen tussen Farmanet en Gezondheidszorgen. Door veranderingen in de wetgeving kunnen
zich verschuivingen voordoen van de registratie van geneesmiddelen tussen de databanken Farmanet en
Gezondheidszorgen. Globale analyses van geneesmiddelen worden daarom bij voorkeur uitgevoerd op de
gegevens van beide databanken samen.
Populatie
De databank omvat geneesmiddelen verstrekt aan personen die voor hun verplichte verzekering
aangesloten zijn bij een van de zeven Belgische ziekenfondsen. Een beschrijving van deze populatie vindt
u in de databank Populatie. Personen komen voor in de databank Farmanet wanneer hem/haar in de loop
van het referentiejaar minstens één geneesmiddel werd verstrekt in een publieke apotheek. Deze persoon
vindt u in principe ook terug in de databank Populatie van het betreffende jaar. Via de identificatiecode
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van de persoon kan u de informatie uit beide databanken linken.
Uitzonderingen:
Niet in de Populatie-databank. Een beperkt aantal personen uit Farmanet (0.1%) is omwille van
boekhoudkundige redenen niet terug te vinden in de Populatie-databank van het betreffende jaar.
Geen geldige Rijksregisternummer. De databank Farmanet bevat tevens informatie over
geneesmiddelen verstrekt aan personen die gekend zijn bij de ziekenfondsen maar geen geldig
Rijkregister- of INSZ-nummer hebben. Deze personen zijn opgenomen zonder unieke identificatiecode. Bij
gewone dataleveringen worden deze uit de databanken verwijderd. Indien het echter nodig is voor uw
analyse, kan de informatie over deze personen eveneens opgenomen worden.
Verzekerden via internationale verdragen. De databank Farmanet bevat ook informatie over
geneesmiddelen die verstrekt worden in het kader van internationale verdragen. Het betreft
verstrekkingen aan personen die verzekerd zijn in het buitenland en gekend zijn bij een Belgisch
ziekenfonds, of in sommige gevallen Belgische verzekerden die een beroep doen op geneeskundige zorg in
het buitenland. Ook deze observaties worden niet standaard toegevoegd wanneer u IMA-data aanvraagt,
maar kunnen opgenomen worden wanneer dit nodig is voor uw analyse. In de beschrijving van de
variabele Code Gerechtigde 2 vindt u meer informatie over deze subpopulatie.
Referentieperiode

Van elk geneesmiddel is zowel de datum van aflevering gekend als de maand waarin de verstrekking
boekhoudkundig werd geregistreerd door het ziekenfonds. In de regel kunnen verstrekkingen tot 2 jaar na
de aflevering in de boekhouding worden geregistreerd. Dit betekent dat de gegevens van een prestatiejaar
Y pas volledig zijn na twee boekhoudkundige jaren. Voor analyses van recente jaren wordt vaak met een
onvolledig prestatiejaar gewerkt. Na één boekhoudjaar is ongeveer 91% van de observaties uit het
prestatiejaar gekend. Na 1,5 boekhoudjaar is 99,95% van de gegevens gekend en na 2 boekhoudjaren
99,98%. Een beperkt aantal verstrekkingen wordt pas na 2 jaar geregistreerd. Het betreft voornamelijk
correcties van foutief geregistreerde bedragen.

Variabelen

• .ALL-Alle variabelen Farmanet
• ATC_ANAT_L-ATC-code niveau 1
• ATC_CHEM_L-ATC-code niveau 4
• ATC_PHAR_L-ATC-code niveau 3
• ATC_PROD_L-ATC-code niveau 5
• ATC_THER_L-ATC-code niveau 2
• COMPTABLE_21-Binnen 21 boekhoudmaanden geboekt
• C_RANK-Volgnummer van de prestatiedag
• DOSSIER_MEDCON-Aanwezigheid machtigingsnummer adviserend geneesheer
• INSTITUTION_CAT-Type van de verblijfsinstelling
• INSTITUTION_QUAL-Kwalificatie van de verblijfsinstelling
• INVOICE_MM-Maand van de facturatie
• INVOICE_YYYY-Jaar van de facturatie
• PRESCRIBER_CAT-Beroepscode voorschrijver
• PROCEDURE_AH_CAT-Ambulant of gehospitaliseerd
• PROCEDURE_CAT-Gedetailleerde nomenclatuurklasse
• PROCEDURE_DETAIL-Subklasse van nomenclatuurgroep
• PROCEDURE_GROUP-Nomenclatuurgroep
• PROCEDURE_MM-Maand van de aflevering
• PROCEDURE_YYYYWW-Jaar en week van de aflevering
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• PROCEDURE_YYYY-Het jaar van de aflevering
• SS00010-Identificatiecode van de persoon
• SS00015-Datum van aflevering
• SS00020-Code categorie geneesmiddel
• SS00025A-Boekhoudjaar
• SS00025B-Boekhoudmaand
• SS00045-Boekhoudcode doc N
• SS00050-Hoeveelheid
• SS00060-ZIV-bedrag
• SS00065A-Identificatienummer apotheker titularis
• SS00065B-Bekwaming apotheker
• SS00070A-Identificatienummer voorschrijver
• SS00070B-Bekwaming voorschrijver
• SS00075-Identificatienummer verblijfsinstelling
• SS00080-Galenische vorm magistrale bereiding
• SS00085-Nummer officina
• SS00095-Code Gerechtigde 1 (CG1)
• SS00100-Code Gerechtigde 2 (CG2)
• SS00110-Jaar en maand van facturering
• SS00120-Type factuur
• SS00125-Datum van aflevering
• SS00130-Sleutel magistrale bereiding
• SS00135-CNK-code
• SS00140-1ste positie van de eenheid
• SS00145-2de positie eenheid
• SS00155-Datum voorschrift
• SS00160-Remgeld
• SS00165-Vermindering van het terugbetalingsbedrag
• SS00170-Streepjescode
• SS00175-Uitgestelde aflevering
• SS00185-Aanduiding international nonproprietary name (INN)
• SS00195-Honorarium farmacie
• SS00200-Codering honoraria
• SS00205-Aanduiding eerste aflevering
• SS00210-Supplement
• SS00215-Individuele medicatievoorbereiding
• SS00220-Unieke/occasionele aflevering
• SS00225-Aanduiding derogatie tarifering per eenheid
• SS00230-Code facturering persoonlijk aandeel
• SS00235-Ontvangstdatum van de factuur
• SS00255-Type facturering
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• SS00260-Betalingsoorsprong
• SS00380-Aanduiding elektronisch voorschrift
• SS00385-Motief regularisatie
• SS00395-Nummer machtiging adviserend geneesheer
• SS00430-Honorarium apotheker (ZIV)
• SS00435-Honorarium apotheker (patiënt)
• UNIT-Eenheid waarin de hoeveelheid vermeld wordt
Beschikbaarheid

De gegevens Farmanet worden door het IMA verwerkt volgens het kwartaal waarin ze boekhoudkundig
werden geregistreerd door het ziekenfonds. De gegevens van een bepaald kwartaal zijn vier maanden
later beschikbaar voor analyse. De gegevens van een volledig boekhoudjaar Y zijn dus beschikbaar in april
van jaar Y+1. De gegevens van 2 boekhoudjaren, Y en Y+1, zijn beschikbaar in april van jaar Y+2.

