
Federaal agentschap voor beroepsrisico’s 

Sterrenkundelaan 1 – 1210 Brussel 

Specifieke informatie in verband met COVID-19 

Om ons toe te laten uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen vragen wij u de richtlijnen hieronder op te volgen.  

Formulier 601 

(administratief formulier dat u en uw werkgever moeten 

invullen)  

Formulier 603 

(medisch formulier dat door een dokter moet ingevuld 

worden)  

Behalve uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, 

geboortedatum, adres, telefoonnummer en/of GSM-

nummer en mailadres) en uw vorming, is het absoluut 

noodzakelijk om ons zo veel mogelijk informatie over uw 

beroepsactiviteit te bezorgen.  

moet de duidelijke diagnose (COVID-19)  en de medische 

evolutie van de ziekte (doktersverslagen) bevatten; 

Laat uw werkgever zeker rubriek B invullen, met vermel-

ding van de dienst waarop u tewerkgesteld bent. U en/of 

uw werkgever moet(en) ook de aard van uw beroepsbe-

zigheden beschrijven tijdens de laatste weken vóór het 

verschijnen van de symptomen.   

moet het laboratoriumprotocol dat de besmetting met 

het SARS-CoV-2-virus bevestigt (die resultaten zijn ab-

soluut noodzakelijk om uw dossier te behandelen) be-

vatten; 

Vergeet niet om een kleefbriefje van uw ziekenfonds toe 

te voegen en om uw sociale toestand in vak 6 aan te dui-

den. Vergeet zeker niet uw aanvraag te dateren en te 

ondertekenen.  

moet de duur van de arbeidsongeschiktheid die door de 

dokter voorgeschreven werd (indien mogelijk een kopie 

van het medisch attest) bevatten.  

Dit formulier moet samen met het formulier 603 (medisch 

attest) opgestuurd worden.  

Als de arbeidsongeschiktheid verlengd wordt, stuurt u ons 

zo snel mogelijk een kopie van het medisch attest dat de 

periode en de reden van de verlenging vermeldt.  
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 603 N Covid19 

 

MEDISCH GETUIGSCHRIFT TE VOEGEN BIJ DE AANVRAAG OM SCHADELOOSSTELLING  
VOOR EEN  BEROEPSZIEKTE 

Beroepsziektewetgeving voor personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 

 

Ondergetekende  .............................................................................................. , dokter in de geneeskunde, verklaart de 
persoon waarvan de identiteit vermeld wordt in vak 1 onderzocht te hebben. 

 

VAK 1 Identiteit (invullen in hoofdletters a.u.b.) 

Naam (voor vrouwen: de meisjesnaam)                          

Voornaam (officiële voornaam)                          

Straat en nummer (evt. 
busnummer) 

                         

               Nr.    Bus    

Postcode en gemeente                          

Geboortedatum (dag, maand, jaar)          

VAK 2 Richtlijn voor de geneesheer 

1. Voor elke aanvraag om schadeloosstelling eist Fedris dat dit document volledig ingevuld en ondertekend wordt. 
 Elke onvolledige aanvraag (het aanvraagformulier werd slecht ingevuld of de onontbeerlijke medische stukken 
 ontbreken) vertraagt de afhandeling van het dossier. 

2. Indien de aanvraag meerdere pathologieën behelst, moet één getuigschrift per ziekte ingevuld worden. 

3. Onderhavig getuigschrift moet in elk geval aangevuld worden met de medische stukken die toelieten de diagnose 
 te stellen en de ziekte te staven : 

  in geval van pneumoconiose opname en protocol van een standaardradiografie van de thorax;  

   voor de ziekten veroorzaakt door asbest : opnamen en protocol van 
   een tomodensitometrie (CT-SCAN) van de thorax, fijne en dikke    
   coupes 

 in geval van bronchiaal astma verslag van de pneumoloog, tracé van de longfunctieproeven, 
 aspecifieke bronchiale provocatietesten, bloedonderzoek (RAST,…) 

 in geval van infectieuze hepatitis laboratoriumresultaten (serologie + enzymen) 

 in geval van allergische dermatose resultaten van de huidtesten 

 in geval van intoxicatie resultaten van de biologische en toxicologische onderzoeken 

 in geval van hypoacousie tonaal audiogram van beide oren 

 in geval van artrose radiografieën van de gewrichten of van de betrokken anatomische 
 localisatie (opnamen en protocollen) 

 in geval van tendinitis verslag van de specialist, echografie (opname en protocol) 

 in geval van carpale tunnelsyndroom  verslag van de specialist, electromyografie, verslag van de 
 heelkundige ingreep 

  

 Deze lijst is niet limitatief. 

 

Federaal agentschap voor beroepsrisico’s - Sterrenkundelaan 1 – 1210 BRUSSEL 



603 N Covid19 15/12/2021 2/4 

VAK 3 Aard van de aanvraag 

De in vak 1 vermelde persoon wenst volgende aanvraag in te dienen (kruis het passende vakje aan) 

  een eerste aanvraag of een aanvraag na verwerping. 
  (vervolledig rubriek A, getiteld eerste aanvraag of aanvraag na verwerping) 

  een aanvraag om herziening van een reeds erkende beroepsziekte. 
  (vervolledig rubriek B, getiteld aanvraag om herziening) 
 

Rubriek A Eerste aanvraag of aanvraag na verwerping 

Duidelijke diagnose van de ziekte  ..............................................................................................  

Anamnese en klinisch onderzoek  ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  

Opgave van de medische stukken die 
toelieten om de diagnose van de ziekte 
te stellen en die bij de aanvraag 
moeten gevoegd worden (zie de richtlijn 
voor de geneesheer, vak 2) 

 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  

Datum van de eerste medische 
vaststelling van de beroepsziekte 

 
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Periodes van arbeidsongeschiktheid  
- invaliditeit ingevolge de 
beroepsziekte 

van _ _ / _ _ / _ _ _ _ tot _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
van _ _ / _ _ / _ _ _ _ tot _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
van _ _ / _ _ / _ _ _ _ tot _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Activiteit of agens dat vermoedelijk de 
beroepsziekte veroorzaakte 

 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  

Gedetailleerde beschrijving van de 
oorzakelijke beroepsactiviteit 

 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  

Is de patiënt nog steeds blootgesteld 
aan dit risico ? 

(antwoord met ja of neen) 

 .............................................  
(indien neen, sinds wanneer) 

vanaf _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Moet de patiënt tijdelijk verwijderd 
worden uit dit risico ? 

(antwoord met ja of neen) 

 .............................................  
(indien ja, vul ook rubriek D in) 

Heeft de patiënt wegens zijn 
beroepsziekte de geregelde hulp van 
een derde persoon nodig  ? 

(antwoord met ja of neen) 

 .............................................  

(indien ja, vul ook rubriek C in) 

Meent u dat het hier een ziekte betreft 
die voorkomt op de Belgische lijst der 
erkende beroepsziekten ? 
(zie bijlage) 

(antwoord met ja of neen) 

 .............................................  

Indien u van oordeel is dat het een 
ziekte betreft die niet op de 
Belgische lijst van de beroepsziekten 
(zie bijlage) voorkomt, lever dan het 
bewijs dat deze ziekte haar 
determinerende en rechtstreekse 
oorzaak vindt in de beroepsuitoefening 
(weten-schappelijke publicaties enz…) 

Opgave van de bijgevoegde bewijsstukken : 
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
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Rubriek B Aanvraag om herziening 

Duidelijke diagnose van de ziekte die 
reeds vergoed wordt 

 .............................................................................................. 
 ..............................................................................................  

Bewijs van de verergering van de 
ziekte ; nieuwe gegevens in de 
anamnese en in het klinisch onderzoek 

 .............................................................................................. 
 .............................................................................................. 
 ..............................................................................................  

Opgave van de medische stukken die de 
verergering aantonen 
(bij de aanvraag voegen) 

 .............................................................................................. 
 .............................................................................................. 
 ..............................................................................................  

Periodes van arbeidsongeschiktheid 
ingevolge de beroepsziekte ? 

van _ _ / _ _ / _ _ _ _ tot _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
van _ _ / _ _ / _ _ _ _ tot _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Is de patiënt nog steeds blootgesteld 
aan het risico van het beroepsziekte ? 

(antwoord met ja of neen) 

 .............................................  
(indien neen, sinds wanneer) 

vanaf   _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Moet de patiënt tijdelijk verwijderd 
worden uit dit risico ? 

(antwoord met ja of neen) 

 .............................................  

(indien ja, vul ook rubriek D in) 

Heeft de patiënt wegens zijn 
beroepsziekte de geregelde hulp van 
een derde persoon nodig ? 

(antwoord met ja of neen) 

 .............................................  

(indien ja, vul ook rubriek C in) 

Rubriek C Aanvraag om de geregelde hulp van een derde persoon 

 

1. Kan patiënt zich alleen 

 (antwoord met ja of neen) 

- buitenshuis verplaatsen ?  
- binnenshuis verplaatsen ?  

2. Is patiënt bedlegerig ?  

3. Is patiënt door zijn beroepsziekte 
 niet in staat om 

- alleen zijn eten klaar te maken ?  

 
- zich alleen te voeden ?  

4. Kan patiënt - alleen zijn woonst onderhouden ?  
- zich volledig alleen wassen ?  
- zich wassen met gedeeltelijke hulp van een derde ?  
- zich niet wassen zonder volledige hulp van een derde ?  
- zonder enige hulp zijn behoefte doen ?  
- voortdurend onder toezicht blijven ?  
- intermittent onder toezicht blijven ?  

5. Is er een andere aandoening die patiënt afhankelijk maakt van derden ? 

 Zo ja, welke ? 

 

 

 .......................................  
 .......................................  

6. Is patiënt gehospitaliseerd ? 

 Zo ja, sedert wanneer en voor welke pathologie ?  
 (voeg het hospitalisatieverslag bij) 

 

vanaf _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
pathologie :  ........................  

7. Werd patiënt gedurende het laatste jaar gehospitaliseerd ? 

 Zo ja, gedurende hoeveel maanden en voor welke pathologie ?  
 (voeg de hospitalisatieverslagen bij) 

 

maand :  ............................  

pathologie :  ........................  

8. Is de behoefte aan hulp van een andere persoon definitief ? 

 Indien neen, geschatte duur ? (vanaf de aanvraag) 

 

duur :  ...............................  
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Rubriek D Aanvraag om tijdelijke verwijdering uit het risico van beroepsziekte 

Arbeidsgeneeskundige dienst 

Naam en adres van de bedrijfsge-
neesheer of van de interbedrijfsge-
neeskundige dienst 

 .................................................................................................  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  

Gegevens omtrent het risico waaruit de aanvrager zou moeten verwijderd worden 

Uit welk beroepsrisico moet de  
bedoelde persoon tijdelijk verwijderd 
worden ? 

 .................................................................................................  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  

Gegevens omtrent de verwijdering 

Medische redenen die de gegrondheid 
van de tijdelijke verwijdering staven 
(redenen die de vatbaarheid voor of de 
bedreiging door een beroepsziekte staven) 

 .................................................................................................  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  

Opgave van de bijgevoegde medische 
stukken die de tijdelijke verwijdering 
staven  
(b.v. audiogram, laboresultaten…) 

 .................................................................................................  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  
 .................................................................................................  

Wijze waarop de verwijdering gebeurde of zal gebeuren 

- door mutatie naar een arbeidspost 
 buiten het risico 

- zo ja, 

 - datum van de postenmutatie 

 - aard van de nieuwe 
  arbeidspost 

(antwoord met ja of neen) 
 ...............................  

 
 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 .................................................................................................  
 .................................................................................................  

- door werkstopzetting 

- zo ja,  

 - datum van de laatste effectieve 
   werkdag 

 - ingangsdatum van de tijdelijke  
   verwijdering 

 - voorgestelde duur 

(antwoord met ja of neen) 

 ...............................  

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 
van _ _ / _ _ / _ _ _ _ tot _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 .........................................................................  

 .........................................................................  

 .........................................................................  

(naam en volledig adres van de geneesheer) 

 

 

 .........................................................................  

(stempel van de geneesheer) 

 

 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

(datum) 

 

 

 ............................................................................  

(handtekening) 

 

 



Bijlage: lijst van de beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling (K.B. van 28/03/1969) 
1.1 Beroepsziekten veroorzaakt door de volgende chemische agentia 
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Goedaardige aandoeningen van het borstvlies en het pericard veroorzaakt door 
asbest  
Asbestose  
Pneumoconiosen veroorzaakt door stof van silicaten  
Aandoeningen van de bronchiën en de longen veroorzaakt door stof of rook van 
aluminium of -verbindingen  
Aandoeningen van de bronchiën veroorzaakt door stof van harde metalen  
Aandoeningen van de bronchiën en de longen veroorzaakt door stof van 
Thomasslakken  
Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door de 
houtsoorten teak en kamballa  
Farinosis  
Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door hout  
Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu door antibiotica  
Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door 
proteolytische enzymen  
Extrinsieke allergische alveolitis  
Siderose  
Astma op basis van specifieke overgevoeligheid, veroorzaakt door stoffen die 
niet onder andere rubrieken zijn opgenomen  
Allergische rhinitis op basis van specifieke overgevoeligheid door stoffen die 
niet onder andere rubrieken zijn opgenomen  
Metaalkoorts veroorzaakt door inademing van rook van metaaloxyden die niet 
voorkomen onder andere posten  
Kankerachtige aandoeningen van de bovenste luchtwegen veroorzaakt door 
houtstof  
Longziekten veroorzaakt door het inademen van stof van katoen, vlas, hennep, 
jute, sisal en bagasse  
Mesothelioom veroorzaakt door asbest  
Longkanker veroorzaakt door asbest  
Larynxkanker veroorzaakt door asbest 
Infectieziekten en door parasieten verwekte ziekten welke verband houden 
met de uitoefening van bepaalde beroepen 
Wormziekten veroorzaakt door:  
Ankylostoma duodenale of Necator americanus  
Anguillula intestinalis (Strongyloides stercoralis)  
Tropische beroepsziekten (hier niet alle vermeld):  
Malaria  
Amoebendysenterie  
Slaapziekte  
Knokkelkoorts (Dengue)  
Gele koorts  
Leishmaniose  
Bilharziose  
Shigellose  
Infectieziekten of door parasieten veroorzaakte ziekten die op de mens worden 
overgezet door dieren of dierlijke overblijfselen  
Tetanus  
Hepatitis A van het personeel blootgesteld aan contact met afvalwater dat door 
faecaliën bezoedeld is  
Tuberculose bij personen werkzaam in verzorgingsinstellingen, de 
gezondheidszorg, de thuiszorg, het wetenschappelijk onderzoek, 
politiediensten, lucht- en zeehavens, gevangenissen, asielcentra en 
opvangcentra voor illegalen en daklozen en bij maatschappelijk werkers  
Virale hepatitis bij leden van het personeel werkzaam op het gebied van de 
preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis, 
wetenschappelijk onderzoek en andere professionele activiteiten in 
verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat  
Andere infectieziekten bij de leden van het personeel dat werkzaam is op het 
gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, 
verpleging aan huis of laboratoriumwerk en andere professionele activiteiten in 
verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat 
SARS-CoV-2 bij werknemers van de cruciale sectoren en de essentiële diensten 
van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 voor zover het optreden van de 
ziekte wordt vastgesteld in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 mei 
2020 
SARS-CoV-2 bij werknemers die tijdens hun beroepsactiviteiten betrokken 
waren bij een uitbraak van de besmetting in een onderneming 

Door fysische agentia veroorzaakte beroepsziekten 

Ziekten veroorzaakt door ioniserende stralingen  
Staar veroorzaakt door warmtestralen  
Hypoacousie of doofheid ten gevolge van het lawaai  
Aandoeningen ten gevolge van compressie of decompressie van de omringende 
atmosfeer  
Been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste ledematen veroorzaakt door 
mechanische trillingen  
Angioneurotische aandoeningen van de bovenste ledematen veroorzaakt door 
mechanische trillingen  
Geobjectiveerd mono- of polyradiculair syndroom in de vorm van ischias, cauda-
equina-syndroom of lumbaal spinale-stenose-syndroom ten gevolge van 
degeneratieve discushernia of voortijdige spondylose/artrose op het niveau van 
L4-L5/L5-S1 door het tillen van lasten of door mechanische trillingen die via het 
zitvlak op het lichaam worden overgedragen  
Aandoeningen van de periarticulaire slijmbeurzen als gevolg van druk, 
onderhuidse cellulitis  
Aandoeningen door overmatige inspanning van peesscheden, van het weefsel 
van peesscheden en van inplantingen van spieren en pezen bij de 
schouwspelartiesten  
Aandoeningen van de pezen, peesscheden en spier- en peesaanhechtingen van 
de bovenste ledematen veroorzaakt door overbelasting van deze structuren 
ingevolge krachtige, repeterende bewegingen of ingevolge ongunstige 
houdingen  
Afscheuring door overmatige inspanning van doornvormige beenuitsteeksels  
Aantasting van de zenuwfunctie door druk  
Mijnwerkersnystagmus  
Trombose of aneurysma van de arteria ulnaris ter hoogte van de hypothenar, 
gepaard gaand met angioneurotisch syndroom of ischemie, veroorzaakt door 
repeterende slagen met of op de hypothenar (hypothenar-hamer-syndroom) 
Beroepsziekten die niet in een andere categorie kunnen worden 
ondergebracht 
Allergische aandoeningen veroorzaakt door natuurlijke latex na ten minste één 
maand blootstelling aan het beroepsrisico  
Hemolytisch syndroom veroorzaakt door antimoontrihydride  
Organisch psychosyndroom veroorzaakt door organische oplosmiddelen  
Acute encephalopathie veroorzaakt door boorhydriden 
 

1.101 
1.102 
1.103.01 
1.103.02 
1.103.03 
1.103.04 
1.103.05 
1.103.06 
1.104 
1.105 
1.106 
1.107 
1.108.01 
1.108.02 
1.108.03 
1.109 
1.110 
1.111 
1.112.01 
1.112.02 
1.112.03 
1.112.04 
1.113 
1.114 
1.115.01 
1.115.02 
1.115.03 
1.115.04 
1.115.05 
1.115.06 
1.115.07 
1.116 
 
 
1.117 
1.118.01 
1.118.02 
1.118.03 
1.118.04 
1.118.05 
1.118.06 
1.118.07 
1.118.08 
1.118.09 
1.118.10 
1.118.11 
1.119.01 
1.119.02 
1.119.03 
1.119.021 
1.120.01 
1.120.02 
1.121.01 
1.121.02 
1.121.03 
1.121.04 
 
1.121.05 
1.122 
1.123.01 
1.123.02 
1.123.03 
1.123.04 
1.123.05 
1.123.06 
1.123.07 
1.123.08 
1.123.09 
1.124.01 
1.124.02 
1.125.01 
1.125.02 
1.130 
1.132 
2.107 
2.108.01 
2.110.01 
9.101 
9.102 

Arsenicum of -verbindingen  
Berylium of -verbindingen  
Koolmonoxyde  
Koolstofoxychloride  
Cyaanwaterstofzuur  
Cyaniden  
Cyanogeenverbindingen  
Isocyanaten  
Cadmium of -verbindingen  
Chroom of -verbindingen  
Kwik of -verbindingen  
Mangaan of –verbindingen  
Salpeterzuur  
Stikstofoxyden  
Ammoniak  
Nikkel of -verbindingen  
Fosfoor of -verbindingen  
Lood of -verbindingen  
Zwaveloxyden  
Zwavelzuur  
Zwavelwaterstof  
Zwavelkoolstof  
Thallium of -verbindingen  
Vanadium of -verbindingen  
Chloor, 
- zijn anorganische verbindingen  
Broom, 
- zijn anorganische verbindingen  
Iodium, 
- zijn anorganische verbindingen  
Fluor of -verbindingen  
Alifatische of alicyclische koolwaterstoffen die bestanddelen zijn van petroleumether en 
benzine (petroleumether en benzine zijn vloeibare petroleumdistillaten waarvan het 
kookpunt de 200° Celsius niet te boven gaat)  
Halogeenderivaten van alifatische of alicyclische koolwaterstoffen  
Alcoholen, 
- hun halogeenderivaten  
Glycolen, 
- hun halogeenderivaten  
Ethers, 
- hun halogeenderivaten  
Ketonen, 
- hun halogeenderivaten  
Organische esters, 
- hun halogeenderivaten  
Organofosforzure esters  
Organische zuren  
ldehyden, 
met inbegrip van de amidische derivaten  
Methanal (formaldehyde)  
Alifatische nitroderivaten  
Salpeterzuur esters  
Benzeen of 
- zijn homologen (de homologen van benzeen worden bepaald door: CnH2n-6)  
Naftalenen of 
- hun homologen (de homologen van naftalenen worden bepaald door:  
CnH2n-12)  
Andere gecondenseerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen  
Halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen  
Fenolen of homologen of 
- hun halogeenderivaten  
Thiofenolen of homologen of 
- hun halogeenderivaten  
Naftolen of homologen of 
- hun halogeenderivaten  
Halogeenderivaten van alkylaryloxyden  
Halogeenderivaten van alkylarylsulfiden  
Benzochinon  
Aromatische aminen of aromatische hydrazinen of 
- hun halogeen, fenol-, nitro-, nitroso- of sulfonderivaten  
Nitroderivaten van aromatische koolwaterstoffen  
Nitroderivaten van fenolen of hun homologen  
Zink en -verbindingen  
Platina en -verbindingen  
Alifatische koolwaterstoffen niet bedoeld onder 1.116  
Alifatische aminen  
Vinylbenzeen (styreen)  
Terpenen  
Kobalt of verbindingen van kobalt 

1.2 Beroepshuidziekten veroorzaakt door stoffen en agentia die niet onder andere 
posten zijn opgenomen 
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1.202 

Huidaandoeningen en huidkanker veroorzaakt door:  
Roet  
Teer  
Bitumen  
Pek  
Anthraceen of -verbindingen  
Minerale oliën  
Ruwe paraffine of de verbindingen van de paraffine  
Carbazol of -verbindingen  
Bijprodukten van de steenkooldistillatie  
Huidaandoeningen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door stoffen welke niet 
onder andere posten werden opgenomen 

1.3 Beroepsziekten welke zijn ontstaan door het inademen van stoffen en agentia welke 
niet onder andere posten zijn opgenomen 

1.301 
1.301.11 
1.301.12 
2.301.01 
2.301.02 

Pneumoconiosen:  
Silicose  
Silicose met longtuberculose  
Grafitose  
Stibiose 
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