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AANMELDEN CIVARS



Elektronische aanvragen van terugbetaling voor geneesmiddelen uit hoofdstuk
IV en VIII dienen te gebeuren via volgende website:

Tip: sla deze pagina op als favoriet voor de volgende
keer

Nog geen toegang tot CIVARS? 
Log u een eerste keer in op e-health:

https://www.ehealth.fgov.be/nl/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-
gezondheidszorg/civars�hoofdstuk-iv-en-viii

Aanmelden voor CIVARS
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Klik op de link in de rode kader om verder te gaan

Toegang tot CIVARS
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U hebt uw identiteitskaart nodig + een eID kaartlezer of de 'itsme" applicatie om u te
identificeren;

Identificeer u om toegang te krijgen



U komt op de homepagina. Hier kunt u akkoorden voor terugbetaling van uw patiënten consulteren,
een nieuwe aanvraag doen en een een bestaande aanvraag verlengen of afsluiten.

Keuzemenu



 BESTAAND AKKOORD
RAADPLEGEN



U kunt deze link gebruiken om bestaande akkoorden voor terugbetaling van uw patiënten te raadplegen.
De informatie kan u helpen om een bestaand akkoord te verlengen. U kunt ook een therapeutische link
aanmaken om de patiënt snel terug te vinden in de toekomst.

Akkoorden raadplegen



Datum van het
terugbetalingsakkoord Dit nummer kan u optioneel aanmaken bij het

opmaken van een nieuwe aanvraag. U kan
hier zelf een persoonlijk referentienummer
ingeven (optioneel).

Gegevens invoeren



BESTAAND AKKOORD
STOPZETTEN



Bestaand akkoord stopzetten



Geef de referentie van het
terugbetalingsakkoord dat u
wil stopzetten

Info akkoord invullen



 EEN
TERUGBETALINGSAANVRAAG

STARTEN



 Een terugbetalingsaanvraag starten



Gegevens van de patiënt ingeven

Selecteer de begindatum voor akkoord
terugbetaling.

Klik op volgende

Een terugbetalingsaanvraag starten



Geneesmiddel opzoeken

Klik op volgende

Kies product

Een terugbetalingsaanvraag starten



Selecteer de juiste paragraaf

Naargelang de gekozen paragraaf, zal u op de volgende pagina andere verzen te zien krijgen

Klik op volgende

Kiezen van de juiste paragraaf voor terugbetaling



Selecteer het juiste vers en klik op volgende.

 Kiezen van verzen (specificaties voor de terugbetaling)
 Keuze van paragraaf IV 1470100



Opgelet met betrekking tot paragraaf IV 5120000 (spasticiteit): indien uw patiënt reeds buiten CIVARS
voor spasticiteit werd behandeld en dit een nieuwe aanvraag is, gelieve vers a' te selecteren.
Voor alle nieuwe patiënten gebruik vers a
Klik dan op volgende

Kiezen van verzen (specificaties voor de terugbetaling)
Keuze van paragraaf IV 5120000



Klik op volgende

 Kiezen van verzen (specificaties voor de terugbetaling)
 Keuze van paragraaf IV 5450000



U rondt uw aanvraag af door weer op volgende te klikken

Klik op volgende

Eventueel bijkomende informatie aanvullen



EEN AKKOORD
VERLENGEN - CONTINUE



Gebruik deze functionaliteit om een reeds bestaand akkoord te verlengen zonder onderbreking.
Deze procedure is vergelijkbaar met het maken van een nieuwe aanvraag.

Akkoord verlengen - continue



Klik op volgende

Patiënt zoeken en aanduiden



Klik op volgende

Geneesmiddel zoeken en aanduiden



Selecteer de juiste paragraaf en klik op volgende

 Kiezen van de juiste paragraaf voor terugbetaling



Selecteer het juiste vers en klik op volgende
Meer informatie over vers per paragraaf vindt u in het hoofdstuk "Een aanvraag aanmaken".

 Kiezen van verzen (specificaties voor de terugbetaling)



U rondt uw aanvraag af door weer op volgende te klikken

Eventueel bijkomende informatie aanvullen



EEN AKKOORD
VERLENGEN – NIET

CONTINUE



Gebruik deze functie om een bestaande overeenkomst te verlengen. De nieuwe periode hoeft niet
direct te volgen op de vorige overeenkomst van de ene dag op de andere. Een periode zonder
tussentijdse overeenkomst is mogelijk. Deze procedure is vergelijkbaar met het maken van een
nieuwe aanvraag. 

Akkoord verlengen - niet continue



Patient opzoeken



Klik op volgende

Geneesmiddel zoeken en aanduiden



Selecteer de juiste paragraaf en klik op volgende

 Kiezen van de juiste paragraaf voor terugbetaling



Selecteer het juiste vers en klik op volgende.
Meer informatie over vers per paragraaf vindt u in het hoofdstuk "Een aanvraag aanmaken".

 Kiezen van verzen (specificaties voor de terugbetaling)



Hier kunt u de startdatum
handmatig invoeren.

U rondt uw aanvraag af door weer op volgende te klikken

Eventueel bijkomende informatie aanvullen



SKP DYSPORT ®














