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BACHI EN GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË

WAT WE VERDEDIGEN

1. ZELFZORG: 
zelfzorg aanmoedigen en patiënteninformatie verbeteren

2. EEN GEDEELD MEDISCH DOSSIER: 
een dossier dat alle gezondheidsproducten omvat en (uitsluitend) toegankelijk is 
voor alle zorgverleners

3. GEZONDHEIDSCLAIMS: 
de besluitvorming voor voedingsstoffen en planten bevorderen en versnellen

4. RECLAME: 
de wetgeving moderniseren en aanpassen om publiciteit mogelijk te maken via 
internet en sociale netwerken

5. GEZONDE CONCURRENTIE:
iets waaraan alle Europese lidstaten moeten meewerken

6. PRIJSCONTROLE: 
administratieve belemmeringen wegnemen en prijsvrijheid voor vrij verkrijgbare 
geneesmiddelen invoeren
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INLEIDING 

Wat wordt er bedoeld 
met voorschriftvrije 
gezondheidsproducten 
die de leden van BACHI 
produceren en waarnaar we 
in dit memorandum veelvuldig 
verwijzen? 

Alle vrij verkrijgbare 
gezondheidsproducten, 
waaronder geneesmiddelen 
zonder voorschrift 
of terugbetaling, 
homeopathische 
geneesmiddelen, 
voedingsstoffen en 
voedingssupplementen, 
medische hulpmiddelen, 
biociden en cosmetica.

“

De federale, regionale en Europese 
verkiezingen van 26 mei 2019 zijn een politiek 
scharniermoment: een moment waarop we de 
balans opmaken en naar de toekomst kijken. 
België heeft een uitstekende gezondheidszorg, 
maar ons land en haar sociale zekerheid 
staan tezelfdertijd voor grote budgettaire 
uitdagingen. Met dit memorandum wil BACHI, 
de Belgische koepelorganisatie van de industrie 
van voorschriftvrije geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten1, constructief bijdragen 
aan het debat, de maatschappelijke rol van 
voorschriftvrije gezondheidsproducten onder 
de aandacht brengen en werkbare oplossingen 
aanreiken. Maar vooreerst is dit memorandum een 
uitnodiging aan politici en andere beleidsmakers 
om met ons de dialoog aan te gaan en samen aan 
de slag te gaan.

De Belgische burger heeft het geluk beroep te 
kunnen doen op een toegankelijk en kwalitatieve 
gezondheidszorg, iets wat niet in alle Europese 
landen een evidentie is. Diagnose, opvolging van 
levering en advies aan patiënten zijn mogelijk 
dankzij 50.000 artsen en 5.000 apotheken in de 
directe omgeving van de burger2. Medio 2018 
is er in België 1 apotheek per 2500 inwoners 
beschikbaar. Die nabijheid en toegankelijkheid 
is een belangrijk fundament van de Belgische 
gezondheidszorg waar we in de toekomst op 
moeten blijven inzetten.

BACHI stelt de patiënt centraal en geeft hem 
of haar het beheer van zijn eigen gezondheid 
in handen. Door een goede voorlichting en het 
deskundige advies van gezondheidsprofessionals 
stellen we hen in staat beter in te staan 
voor hun eigen gezondheid. Voorschriftvrije 
gezondheidsproducten bekleden een belangrijke 
plaats in het zorgproces en spelen een onmisbare 
rol op het vlak van preventie.

Via dit memorandum wil BACHI de beleidsmakers 
informeren over de maatschappelijke rol van 
voorschriftvrije gezondheidsproducten en hen 
adviseren over hun optimale plaats in ons 
gezondheidssysteem.

1 - De term “voorschriftvrije gezondheidsproducten” verwijst in dit document naar de industrie die BACHI vertegenwoordigt.
2 - 53.948 artsen in 2017 volgens de FOD Volksgezondheid en 4.841 apotheken medio 2018 volgens de Association Pharmaceutique Belge (APB).
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BEVORDERING VAN ZELFZORG

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omschreef zelfzorg in 1998 als: “wat iemand 
zelf kan doen om een goede gezondheid te behouden, ziekte te voorkomen en te 
behandelen”3. Meer dan louter zelfmedicatie, is zelfzorg iemands vermogen om de 
touwtjes in handen te nemen in het beheer van zijn of haar gezondheid. Daarbij bepaalt 
en verzorgt die persoon zelf zijn of haar levensstijl, voeding en hygiëne, en neemt 
hij of zij beslissingen over preventieve of curatieve behandelingen. Met de hulp van 
gezondheidprofessionals, overheidsinstanties en hulpmiddelen van de farmaceutische 
industrie kunnen we een preventieve geneeskunde stimuleren.

EEN EFFICIËNTERE BESTEDING VAN MIDDELEN IN ONZE 
GEZONDHEIDSZORG

Voorschriftvrije geneesmiddelen worden niet terugbetaald en hebben geen impact op 
het budget van de sociale zekerheid. Door zelfzorg op maat van de patiënt te promoten, 
kunnen overheidsmiddelen efficiënter worden aangewend. Door een correct gebruik van 
voorschriftvrije gezondheidsproducten, betere preventie en het toepassen van switches4 
komen budgetten vrij die besteed kunnen worden aan de behandeling van ernstigere 
pathologieën met innovatieve producten.

KWALITEITSVOLLE EN TOEGANKELIJKE ZORG

De Belgische gezondheidszorg is uiterst toegankelijk en van hoge kwaliteit. BACHI is 
ervan overtuigd dat een goed gebruik van voorschriftvrije gezondheidsproducten de 
gezondheidszorg verder kan verbeteren. Onze producten voldoen aan de hoogste 
kwaliteitsnormen, in overeenstemming met de GMP (Good Manufacturing Practices), 
GDP (Good Distribution Practices) en de geneesmiddelenbewaking. Hoewel ze vaak 
(onterecht) tegenover elkaar geplaatst worden, zijn dezelfde strikte kwaliteitscriteria 
van toepassing op vrij verkrijgbare gezondheidsproducten als op geneesmiddelen op 
voorschrift. Zorgverleners spelen in beide gevallen een cruciale adviserende rol in het 
goed gebruik.

EEN GELIJK SPEELVELD BINNEN DE EUROPESE UNIE

Volksgezondheid is een bevoegdheid verspreid over verschillende bestuursniveaus: 
zowel het Europese, federale, gewestelijke als gemeentelijke niveau dragen 
verantwoordelijkheden. Het vrij verkeer van goederen binnen de Europese Unie is een 
realiteit en, net als in andere sectoren, bieden het internet en e-commerce consumenten 
en patiënten nieuwe mogelijkheden. Het huidig regelgevend kader moet daaraan 
aangepast worden en zo veel als mogelijk geharmoniseerd om een gelijk speelveld en 
eerlijke concurrentie te garanderen.

Marc Gryseels      
Gedelegeerd bestuurder

3 - “Self-care is what people do for themselves to establish and maintain health, prevent and deal with illness”.
4 - Wijziging van het wettelijke statuut van een geneesmiddel op voorschrift naar een vrij verkrijgbaar geneesmiddel in de apotheek.
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BACHI 
EN GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË

BACHI vertegenwoordigt de producenten
van voorschriftvrije gezondheidsproducten. 
Dit zijn alle vrij verkrijgbare
gezondheidsproducten, waaronder 
geneesmiddelen zonder voorschrift of
terugbetaling, homeopathische 
geneesmiddelen, voedingsstoffen en 
planten, medische hulpmiddelen, biociden 
en cosmetica.

LES PROFESSIONNELS DE LA SANTé EN BELGIQUE

53.948 artsen 4.841 apotheken 20.238 apothekers5   
509.063 zorgverleners in België6 

Aantal jobs in de
farmaceutische sector in België 34.6177

Uitgaven R&D in België door de sector 
€ 2,589 miljoen8           

DE ZORGVERLENERS IN BELGIË 
STAAN GARANT VOOR EEN OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID 
VAN DE GEZONDHEIDSZORG

5, 6 - FOD Volksgezondheid - 2017.
7, 8 - EFPIA - 2015.

Medecijn
zonder voorschrift

Cosmetica 

Homeopathie 

Biociden 

Nutriënten en planten 

Medische
hulpmiddelen 

Alle gezondheidsproducten
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LES PROFESSIONNELS DE LA SANTé EN BELGIQUE

53.948 artsen 4.841 apotheken 20.238 apothekers5   
509.063 zorgverleners in België6 

aantal apotheken per inwoners 
laatste cijfers OESO

• De gemiddelde afstand tot een 
apotheek bedraagt in België 1 km.

• 80% van de bevolking woont zelfs op 
minder dan 1,5 km van een apotheek9.

• Door een dicht netwerk van apotheken 
in België hebben patiënten vlot 
toegang tot gezondheidsproducten 
en deskundig advies van 
gezondheidsprofessionals.

van het bbp in België – 201710 
10%

Algemene jaarlijkse doelstelling van 
het budget voor gezondheidszorg 

9 - Sirius insight 2017.
10 - OCDE.

De groeinorm van het budget voor gezondheidszorg is erg laag. Om de terugbetaling van nieuwe 
behandelingen te behouden, moeten nieuwe strategieën worden ontwikkeld.

GEZONDHEIDSZORG - in België
Publieke en private uitgaven aan gezondheidszorg

(miljoen €) 2015 23.852          2016 23.737          2017 24.093         2018 24.455         2019 24.822
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Totale farmaceutische markt in België 
€ 5.111 miljoen13

Gezondheidsmarkt op consumentenniveau 
€ 1.984 miljoen 

+1.1% tegenover 201714

Voorschriftvrije markt
€ 1.335 miljoen15

60% van de voorschriftvrije gezondheidsproducten 
is medicatie

Belgique - aandeel 
(in €) van zelfmedicatie in de 
totale markt (in %)

Marktaandeel van zelfmedicatie als 
onderdeel van de totale farmaceutische 
markt14  

Aankopen in de apotheek in 2015
(eenheden - volume verpakking - APB) 

11, 12, 13 - IQVIA 2018.
14 - AESGP – IQVIA. 

Meer dan 50% van de aankopen in de apotheek zijn vrij verkrijgbare gezondheidsproducten. Zelfmedicatie 
vertegenwoordigt echter slechts 15% van de totale farmaceutische markt (in waarde). Dit toont aan dat de 
gemiddelde prijs van vrij verkrijgbare gezondheidsproducten een betaalbare oplossing is voor patiënten/
consumenten.

DE MARKT VAN 
VOORSCHRIFTVRIJE
PRODUCTEN EN DE 

PATIËNTEN - in België
2018
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Totale omzet van de markt 
voor geneesmiddelen zonder voorschrift en zelfmedicatie in 2016 in miljoen  €15 

Gezondheidsmarkt in 2017 
IQVIA (verkoop en €)

OTC markt in 2017 
IQVIA (verkoop in €) 

15 - AESGP.
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20%20%

18%

15%14%
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OTC = oorschriftvrije medicijnen,
nutriënten, vitaminen en mineralen

Persoonlijke verzorging 
= schoonheidsproducten en Hygiëne

Patiëntenzorg = verbanden en andere 
medische hulpmiddelen

Voeding = gespecialiseerde
voedingsmiddelen

67%
18%

10%
5%
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WAT WE VERDEDIGEN 

THEMA WAT VRAGEN WIJ? HOE KAN BACHI HELPEN?

Zelfzorg

• Zelfzorg en de groei van de 
voorschriftvrije markt stimuleren aan de 
hand van informatiehulpmiddelen.

• Zelfmedicatie opnemen in 
schoolcurricula en opleidingen van 
zorgverleners.

• Een moderne communicatie promoten 
afgestemd op de behoeften van 
de patiënt, die verder gaat dan 
gezondheidsclaims en bijsluiters.

• Een gunstig kader scheppen voor 
switches en de farmaceutische sector in 
dit proces ondersteunen.

• Onderzoek bij patiënten naar 
hun verwachtingen op het vlak 
van informatie, om samen met 
beleidsmakers en andere stakeholders 
een kader te ontwikkelen ter 
bevordering van zelfzorg.

• Ondersteuning van beleidsmakers 
bij het ontwikkelen van 
informatiehulpmiddelen voor 
patiënten op basis van de Europese 
aanbevelingen.

• Hulp bij de uitwerking van modellen 
om de switch te bevorderen, in 
samenwerking met het FAGG (Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten) en de 
bevoegde autoriteiten.

Een gedeeld medisch 
dossier (GMD) voor 
alle zorgverleners

• Eén databank (op basis van 
CNK-nummers) opzetten die alle 
gezondheidsproducten omvat.

• Verplichting voor IT-professionals 
(Information Technology) om alle 
gezondheidsproducten op te nemen in 
het elektronische voorschriftensysteem.

• Alle gezondheidsproducten die 
worden voorgeschreven of in de 
apotheek worden verstrekt, opnemen 
in één gedeeld medisch dossier, dat 
(uitsluitend) toegankelijk is voor alle 
zorgverleners.

• De ontwikkeling van een uitgebreide 
databank ondersteunen, door ze te 
voeden met CNK-nummers (nationaal 
codenummer: unieke identificatie van 
alle producten die worden verkocht in 
apotheken). 

Gezondheidsclaims

• Het Europese besluitvormingsproces 
voor gezondheidsclaims van 
voedingsstoffen en planten versnellen.

• Het vrije verkeer verbieden van 
producten waarvan de gebruikte 
gezondheidsclaims niet in heel Europa 
zijn goedgekeurd. 

• Belgische beleidsmakers en overheden 
aanmoedigen om zich positief op 
te stellen tegenover een versnelde 
besluitvorming en een harmonisatie van 
gezondheidsclaims. 
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THEMA WAT VRAGEN WIJ? HOE KAN BACHI HELPEN?

Reclame

• De wetgeving aanpassen, zodat reclame 
via nieuwe media (internet) en sociale 
netwerken expliciet wordt toegestaan.

• Het kader voor reclame voor 
geneesmiddelen flexibeler maken, zodat 
reclameboodschappen beter kunnen 
worden aangepast aan de behoeften 
van de patiënt.

• De overheid ondersteunen bij het 
uitwerken van een nieuwe wetgeving 
die publiciteit en communicatie via alle 
media mogelijk maakt, bijvoorbeeld met 
een werkgroep met vertegenwoordigers 
van de sector en de bevoegde 
autoriteiten. 

Gezonde 
concurrentie

• De EU-lidstaten, waaronder België, 
moeten hun nationale beleid inzake 
dosering, gezondheidsclaims en 
communicatie op elkaar afstemmen.

• Het vrije verkeer verbieden van 
gezondheidsproducten die de Europese 
dosering niet respecteren.

Prijscontrole  

• Een tastbare administratieve 
vereenvoudiging met de invoering van 
een systeemwaarbij de industrie een 
prijs aanmeldt en de overheid binnen 
een bepaalde termijn bezwaar kan 
aantekenen.

• Procedures voor het bepalen en wijzigen 
van prijzen afschaffen.
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1. ZELFZORG: 
zelfzorg aanmoedigen en patiënteninformatie verbeteren

ACHTERGROND

Voorschriftvrije gezondheidsproducten zijn de eerste 
toegankelijke hulpbron binnen de gezondheidszorg. 
BACHI geeft de patiënt het beheer van zijn eigen 
gezondheid in handen. Net door zelfzorg aan 
te moedigen, is een optimaal gebruik van deze 
producten mogelijk. De rol van de farmaceutische 
sector, zorgverleners en overheden is cruciaal 
om alle mogelijke voordelen van voorschriftvrije 
gezondheidsproducten te kunnen benutten. 

De rol van de sector bestaat erin hoogwaardige 
producten te ontwikkelen, afgestemd op de 
behoeften van patiënten. Zorgverleners bieden 
van hun kant de patiënten ondersteuning, advies 
en begeleiding. De overheid ten slotte, heeft een 
belangrijke rol te spelen bij het stimuleren van 
zelfzorg, het informeren van patiënten en het 
voorlichten van de burger. Op basis van deze 
drie pijlers stelde de Europese Unie via PiSCE16 

(Pilot Project on the Promotion of Self-Care in 
EU) een aantal richtlijnen en aanbevelingen op 
inzake zelfzorg, gebaseerd op best practices in 
de verschillende lidstaten. Via deze maatregelen 
wil BACHI beleidsmakers ondersteunen in hun 
inspanningen om zelfzorg te bevorderen en de 

patiënteninformatie te verbeteren.

Meer inzetten op zelfzorg zal er daarnaast 
voor zorgen dat budgetten vrijkomen binnen 
de gezondheidszorg die vervolgensefficiënter 
kunnen worden gebruikt. Voorschriftvrije 
gezondheidsproducten, die minder ernstige 
pathologieën voorkomen en behandelen, worden 
immers niet terugbetaald door de sociale zekerheid. 
Voorschriftplichtige medicijnen, waarmee 
ernstigere ziekten behandeld worden, worden wel 
terugbetaald. Dankzij het principe van de switches 
– de omschakeling van het wettelijke statuut van 
een terugbetaald geneesmiddel op voorschrift naar 
een product dat vrij verkrijgbaar is in de apotheek – 
komen middelen vrij waarmee andere behandelingen 
(beter) kunnen terugbetaald worden of die kunnen 
geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling 
van nieuwe geneesmiddelen. 

Voorschriftvrije gezondheidsproducten en switches 
dragen bij tot de empowerment van de patiënt, een 
belangrijke doelstelling voor beleidsmakers. Ze 
kan echter alleen worden gerealiseerd door meer 
flexibiliteit te creëren en mits politieke wil om de 
switch aan te moedigen. 

WAT VRAGEN WIJ?

Er bestaan verschillende mogelijkheden om 
via zelfzorg en switches de uitgaven in de 
gezondheidszorg te optimaliseren.

• De PiSCE-aanbevelingen toepassen, 
zodat zelfmedicatie wordt opgenomen in 
schoolcurricula en in de opleidingen van 
zorgverleners.

• Een moderne communicatie promoten die is 
afgestemd op de behoeften van de patiënt 
die verder gaan dan wat beschikbaar is in de 
gezondheidsclaims en bijsluiters.

• Zelfzorg en de groei van  voorschriftvrije 
geneesmiddelen stimuleren aan de hand van 
informatiehulpmiddelen, om budget vrij te 
maken voor andere pathologieën, onderzoek en 
innovatie.

• Een gunstig kader scheppen voor switches 
en de farmaceutische sector in dit proces 
ondersteunen.

HOE KAN BACHI HELPEN?

• Ondersteuning van de overheid bij het 
ontwikkelen van informatie voor patiënten op 
basis van de Europese aanbevelingen.

• Een onderzoek bestellen naar de 
verwachtingen van patiënten op het vlak van 
informatie, om beleidsmakers te ondersteunen 
in het ontwikkelen van een aangepast kader ter 
bevordering van zelfzorg.

• Ondersteuning bij de uitwerking van 
standaardmodellen om de switch te 
bevorderen, in samenwerking met het FAGG 
(Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten) en de bevoegde 
autoriteiten.

16 - Proefproject 2014-2017 ter bevordering van zelfzorgsystemen in de Europese Unie onder leiding van deskundigen en het Deense Comité voor 
gezondheidseducatie. 
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86% van de patiënten vindt dat er voldoende informatie staat op de 
verpakkingen en bijsluiters van voorschriftvrije gezondheidsproducten17.

90% van de Belgische consumenten heeft vertrouwen in de voorschriftvrije 
gezondheidsproducten die ze kopen18

80% van de Belgen zegt dat ze alle nodige informatie over voorschriftvrije 
gezondheidsproducten krijgen, onder meer van hun apotheker. Ze vinden ook dat 
het veilige producten zijn19 

17, 18, 19 - BACHI-onderzoek uitgevoerd door iVOX in 2018 bij een representatieve steekproef van 2000 Belgen. 
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Waar staat de Belgische markt van voorschriftvrije gezondheidsproducten, in 
vergelijking met andere Europese markten?

De Belgische markt van voorschriftvrije gezondheidsproducten (gekleurde cirkels) is 
aanzienlijk, maar stagneert (gemiddeld over de afgelopen 3 jaar en vorig jaar). 
Om het volume te behouden, moet de marktgroei dus worden aangewakkerd via een 
nieuwe benadering van de volksgezondheid.

“
De toename van voorschriftvrije gezondheidsproducten in 
Europa 

OTC markt Europese groei per land: 
lange termijn vs. Korte termijn20

De landen rechtsboven in de grafiek kennen een marktgroei. Linksonder staan de landen 
waar de markt niet evolueert. 

20 - IQVIA 2018.
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2. EEN GEDEELD MEDISCH DOSSIER: 
een dossier dat alle gezondheidsproducten vermeldt en (uitsluitend) 
toegankelijk is voor alle zorgverleners

ACHTERGROND 

Het eGezondheidsplan van de minister van 
Volksgezondheid draagt bij tot een betere 
uitwisseling van informatie tussen patiënten, 
zorgaanbieders en zorgverleners via gedeelde 
medische dossiers. BACHI juicht de initiatieven van 
minister De Block voor meer betrokkenheid van de 
patiënt toe. Ze geven patiënten meer inzicht in hun 
gezondheidssituatie, creëren vertrouwen en dragen 
bij aan een kwaliteitsvolle therapeutische relatie 
tussen patiënt en zorgverlener.

Verder verwijzen we graag naar het platform 
Mijngezondheid en het elektronische voorschrift. Het 
elektronisch delen van informatie en het opnemen 
van het elektronische voorschrift in een digitaal 
patiëntendossier maken stilaan integraal deel uit van 
de zorgverlening.



15

WAT VRAGEN WIJ?

Het enorme potentieel om informatie te 
organiseren en uniformiseren, wordt vandaag 
echter ondermijnt dooreen wildgroei aan 
verschillende medische dossiers: het globaal 
medisch dossier (GMD), het elektronisch medisch 
dossier (EMD), het elektronisch patiëntendossier 
(EPD), het personal health record (PHR), het 
gedeeld farmaceutisch dossier (GFD) ... Het is 
voor de patiënt vandaag moeilijk om het bos 
door de bomen te zien. We pleiten voor een 
vereenvoudiging en vragen één enkel dossier 
aan te leggen waartoe de patiënt en alle 
zorgverleners toegang hebben.

Daarnaast zijn medische dossiers vaak ook 
onvolledig. Om zorgverleners een juist en 
alomvattend beeld van de geleverde zorg te 
geven, zouden niet alleen geneesmiddelen op 
voorschrift, maar alle gezondheidsproducten erin 
moeten worden opgenomen.

Een volledig gedeeld medisch dossier houdt 
niet alleen voordelen in voor de patiënt, maar 
ook voor de zorgverlener: een betere diagnose, 
vrije therapeutische keuzes, aangepaste 
behandelingen, volledige opvolging van de 
levering van een geneesmiddel. Er zijn twee 
voorwaarden om tot dit resultaat te komen. 
Ten eerste is er nood aan één enkele databank 
op basis van CNK-nummers21 (nationaal 

codenummer) die alle gezondheidsproducten 
bevat. Ten tweede moeten ook in het systeem 
van het elektronische voorschrift, alle 
gezondheidsproducten worden opgenomen. 
De wet betreffende de rechten van de patiënt22 
moet in die zin worden verduidelijkt en 
gemoderniseerd.

BACHI roept op tot een uniformisering van deze 
toepassingen waar gezondheidsprofessionals 
mee werken:

• Eén databank (op basis van CNK-nummers) 
opzetten die alle gezondheidsproducten 
omvat.

• Verplichting voor IT-professionals om alle 
gezondheidsproducten op te nemen in het 
systeem van het elektronische voorschrift.

• Alle gezondheidsproducten die worden 
voorgeschreven of in de apotheek worden 
verstrekt, moeten worden opgenomen in één 
gedeeld medisch dossier, dat (uitsluitend) 
toegankelijk is voor alle zorgverleners.

HOE KAN BACHI HELPEN?

De ontwikkeling van een uitgebreide databank 
ondersteunen door het invoeren van de CNK-
nummers. Deze samenwerking is noodzakelijk 
om te komen tot een volledig gedeeld 
patiëntendossier en een volledig elektronisch 
voorschriftensysteem.

21 - Het nationaal codenummer (CNK) wordt toegekend aan alle voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten die in de apotheek 
worden verstrekt. Het maakt de unieke identificatie mogelijk van alle productverpakkingen die worden afgeleverd in apotheken.
22 - De wet betreffende de rechten van de patiënt - 22 augustus 2002.

Alle gezondheidsproducten

Databank CNK

Elektronisch
voorschrift systeem

één enkel gedeeld
medisch dossier



16

3. GEZONDHEIDSCLAIMS: 
de besluitvorming voor voedingsstoffen en planten bevorderen en 
versnellen

ACHTERGROND

De Europese Voedselautoriteit (EFSA) is 
verantwoordelijk voor de goedkeuring van de 
gezondheidsclaims van voedingsstoffen en planten. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
voedingsstoffen en geneesmiddelen, die een specifiek 
registratieproces volgen en therapeutische indicaties 
mogen vermelden. Het doel van de EFSA is de 
Europese harmonisatie van gezondheidsclaims, 
gestandaardiseerd voor alle consumenten van 
voedingsmiddelen.

De gezondheidsclaims die we aantreffen op etiketten 
of in reclameboodschappen, hebben betrekking op 
voedingsstoffen, plantenextracten, novel food23 en 
actieve ingrediënten. Deze worden net als vitamines 
en mineralen beschouwd als voedingssupplementen 
die van de Europese Commissie toestemming krijgen 
om de gezondheidsclaims te gebruiken.

WAT VRAGEN WIJ?

Door het lange besluitvormingsproces en het 
principe van vrij verkeer van levensmiddelen 
ontstaat het volgende fenomeen: voedingsstoffen 
of planten waarvan de gezondheidsclaims nog 
niet zijn verwerkt of werden geweigerd, zijn 
binnen de Europese Unie toch verkrijgbaar via 
internet. Het risico bestaat dat deze producten 
afkomstig zijn uit landen die niet dezelfde 
kwaliteitsnormen of gezondheidsclaims 
vooropstellen. De parallelle verkoop van deze 
producten leidt in elk geval tot een ongelijk 
speelveld en oneerlijke concurrentie in de EU. 
BACHI moedigt België aan om zich positief op te 
stellen tegenover een versnelde besluitvorming 
en het verbod op vrij verkeer van producten 
waarvan de gezondheidsclaims niet zijn 
goedgekeurd.

• Het Europese besluitvormingsproces voor 
gezondheidsclaims versnellen. 

• Het vrije verkeer verbieden van producten 
waarvan de gezondheidsclaims niet 
zijn goedgekeurd, om elk risico voor de 
volksgezondheid en oneerlijke concurrentie te 
voorkomen.  

 

• Belgische beleidsmakers aanmoedigen 
om zich positief op te stellen tegenover 
een versnelde besluitvorming en een 
harmonisatie van gezondheidsclaims.

23 - Novel food zijn voedingsmiddelen of ingrediënten waarvan de consumptie in de landen van de Europese Unie verwaarloosbaar of onbestaand 
was vóór 15 mei 1997.

“
« Versterk de natuurlijke afweer 
van uw lichaam ».
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4. RECLAME: 
de wetgeving moderniseren en aanpassen om publiciteit mogelijk te 
maken via het internet en sociale netwerken

ACHTERGROND

Geneesmiddelen en voedingsstoffen zijn geen 
gewone consumptiegoederen. Reclame voor 
voorschriftvrije geneesmiddelen en voedingsstoffen 
is dan ook strikt gereguleerd: op Belgisch niveau 
door een Koninklijk Besluit van 199524 en op 
Europees niveau door een Richtlijn uit 2001. 
Sindsdien zijn communicatiemiddelen echter sterk 
geëvolueerd, niet in het minst door het internet en 
sociale media. Vandaag stellen we vast dat er grote 
rechtsonzekerheid bestaat omtrent reclame via die 
nieuwe kanalen.

Alle sectoren worden geconfronteerd met het 
(relatief) nieuwe fenomeen van het internet dat geen 
grenzen kent. Het is een realiteit die de controle en 
verspreiding van correcte en coherente informatie 
bemoeilijkt. Communicatie of publiciteit op een website 
toegelaten in het land waarvoor het bestemd is, is dat 
niet noodzakelijk in andere landen. Patiënten kunnen 
online dus in aanraking komen met tegenstrijdige 
informatie.

Reclame maakt integraal deel uit van het informatie- 
en voorlichtingsproces van patiënten/consumenten. 
Bij geneesmiddelen zonder voorschrift zijn patiënten 
vandaag echter veroordeeld tot de wetenschappelijke 
bijsluiter, die doorgaans moeilijk begrijpbaar is. 
Reclame biedt daarentegen de mogelijkheid om die 
technische informatie op een gerichte en heldere 
manier te ontsluiten. Een boodschap opstellen die 
tegelijk wetenschappelijk correct en duidelijk is, vergt 
flexibiliteit.

WAT VRAGEN WIJ?

• Wetswijziging die reclame via 
nieuwe media (internet) en sociale 
netwerken expliciet toelaat en de 
juridische vaagheid daaromtrent 
wegneemt.

• Het kader voor reclame voor 
geneesmiddelen flexibeler maken, 
zodat reclameboodschappen beter 
kunnen worden aangepast aan de 
behoeften van de patiënt. Correcte, 
heldere en nuttige informatie, ook 
over het juiste gebruik van de 
producten, is essentieel.

HOE KAN BACHI HELPEN?

• De sector is bereid om 
beleidsmakers te ondersteunen 
bij het uitwerken van een nieuwe 
wetgeving die publiciteit en 
communicatie via alle media toelaat, 
bijvoorbeeld met een werkgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers 
van de sector en de bevoegde 
autoriteiten.

24 - Koninklijk besluit betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik van april 1995 en de wet op de 
geneesmiddelen van 25 maart 1964.
25 - BACHI-onderzoek uitgevoerd door iVOX in 2018 bij een representatieve steekproef van 2000 Belgen.

20% van de consumenten gaat zelf op zoek naar informatie over voorschriftvrije 
gezondheidsproducten 

1/5 van de patiënten is van plan om in de toekomst voorschriftvrije gezondheidsproducten 
te kopen via internet 

Wanneer een Belgische patiënt het advies van een of meer zorgverleners heeft ingewonnen, 
gaat hij vaak zelf op zoek naar informatie over voorschriftvrije gezondheidsproducten op 
de website van de producent of het merk25
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5.  GEZONDE CONCURRENTIE: 
iets waaraan alle Europese lidstaten moeten meewerken

ACHTERGROND

Volkgezondheid is een bevoegdheid verspreid 
over verschillende beleidsniveaus: het lokale, 
gewestelijke, federale en Europese hebben elk hun 
verantwoordelijkheden. 

De Europese interne markt, met vrij verkeer van 
goederen, en het internet hebben de mogelijkheden 
van de consument verruimd en zijn gewoonten 
veranderd. Het is vandaag een uitdaging om 
binnen de Europese Unie alle burgers dezelfde 
zorgkwaliteit en eenduidige informatie te garanderen. 
De verschillen die vandaag bestaan op het vlak 
van dosering, gezondheidsclaims en communicatie 
veroorzaken naast aanzienlijke gezondheidsrisico’s 
ook oneerlijke concurrentie. Harmonisatie op die 
terreinen is enkel mogelijk wanneer lidstaten, 
inclusief België, bereidheid aan de dag leggen om 
nationale beleidslijnen op elkaar af te stemmen.

Het voorbeeld van de dosering van vitamines en 
mineralen 

Het minimum- en maximumgehalte aan vitamines en 
mineralen in voedingssupplementen wordt bepaald 
door een Europese richtlijn26. De toegestane doses 
van deze stoffen worden echter door de lidstaten zelf 
bepaald. Daarnaast verschillen de maximale doses 
van vitamines en mineralen in Europa ook van die in 
derde landen. Een voedingsbodem voor oneerlijke 
concurrentie, maar ook voor gezondheidsrisico’s: 
deze producten zijn niet toegestaan in de EU, maar 
wel gemakkelijk 

 
  60% van de consumenten gebruikt  
  het internet om meer te weten   
  te komen over hun gezondheid27 

Het voorbeeld van het gebruik van planten in 
voedingssupplementen – de BELFRIT-lijst 

België, Frankrijk en Italië hebben een akkoord over 
een gemeenschappelijke lijst van planten die mogen 
worden gebruikt in voedingssupplementen. 

Een initiatief dat richting harmonisatie gaat. Italië 
heeft echter besloten om bijkomende planten toe 
te staan, ondanks het feit dat deze in België niet 
op de market mogen worden gebracht. Door het 
vrij verkeer van goederen kan België de invoer 
van deze producten uit Italië niet weigeren zonder 
wetenschappelijk bewijs. Een Belgische producent 
mag dezelfde producten echter niet verkopen in 
België.

Vrij verkeer, in combinatie met een gebrek aan 
harmonisatie, leidt tot oneerlijke concurrentie. Een 
producent zal zijn product bij voorkeur registreren 
een lidstaat die gunstig is voor de verkoop en 
promotie ervan. Hij past de doseringsformules aan 
volgens de lokale wetgeving of wijzigt het merk 
afhankelijk van het land waar het product op de 
markt zal worden gebracht. Afstemming van het 
nationale beleid op Europees niveau is noodzakelijk.

WAT VRAGEN WIJ?

• BACHI moedigt de EU-lidstaten, inclusief 
België, aan om hun nationale beleidslijnen 
inzake dosering, gezondheidsclaims en 
communicatie op elkaar af te stemmen en 
zo een gelijk speelveld binnen de EU te 
creëren. 
 
 
 

• Het verbieden van gezondheidsproducten 
die de Europese dosering niet respecteren.

26 - Richtlijn 2002/46/EG. 
27 - BACHI-onderzoek uitgevoerd door iVOX in 2018 bij een representatieve steekproef van 2000 Belgen.
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28 - Prijs af fabriek en niet de prijs die door de apotheken wordt 
bepaald (en die een distributiemarge bevat).
29 - 10 april 2014 - Koninklijk Besluit tot vaststelling van de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische 
modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen 
tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en (prijs)meldingen van 
geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, 
apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V 
van het Wetboek van economisch recht.

6.  PRIJSCONTROLE: 
administratieve belemmeringen wegnemen en prijsvrijheid voor vrij 
verkrijgbare geneesmiddelen invoeren  

ACHTERGROND

België is een van de laatste landen die de 
af-fabrieksprijzen28 van vrij verkrijgbare 
geneesmiddelen aan een prijscontrole 
onderwerpen. Zowel voor het bepalen van de 
prijs van een nieuw product als een prijswijziging 
moet een verzoek worden gericht aan de FOD 
Economie. De minister van Economie neemt 
de definitieve beslissing na raadpleging van het 
vast comité van de Commissie tot Regeling der 
Prijzen29. 

Het probleem met de prijscontrole is dat de 
administratieve procedure complex en omslachtig 
is. Bedrijven moeten niet enkel de voorgestelde 
prijs motiveren maar ook een overzicht geven 
van prijzen in andere landen en van de prijzen 
van vergelijkbare, concurrerende producten. 
Verder moeten ze hun bedrijfsbalans en een 
rekeningoverzicht overmaken, om inzicht te 
bieden in productiekosten en winstmarges. 

Een prijscontrole door de overheid is daarbij 
overbodig. België heeft noch de laagste, noch 
de hoogste prijzen voor geneesmiddelen. De 
vrije concurrentie, versterkt door de verkoop van 
niet-terugbetaalde geneesmiddelen via internet, 
zorgt ervoor dat de prijzen op natuurlijke wijze een 
evenwicht vinden.

WAT VRAGEN WIJ?

• Een tastbare administratieve 
vereenvoudiging. We pleiten voor een 
systeem waarbij de industrie de prijzen van 
vrij verkrijgbare geneesmiddelen meldt. Als 
de FOD Economie/de minister binnen 15 
dagen na de kennisgeving geen gevolg geeft 
aan het verzoek, wordt de prijs goedgekeurd. 

• Het afschaffen van de procedures voor 
het vaststellen en wijzigen van de prijzen 
aangezien ze geen echte prijscontrole 
bieden: de vrije concurrentie zorgt 
automatisch voor evenwicht.
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ONZE DENKPISTES 
VOOR EEN NIEUWE BENADERING 
VAN DE VOLKSGEZONDHEID VIA 
ZELFZORG

BACHI is pleitbezorger van een nieuwe benadering 
van de volksgezondheid via zelfzorg, met het 
oog op een betere preventie en het efficiënter 
aanwenden van overheidsmiddelen  in de 
gezondheidzorg. Empowerment van de patiënt 
door zelfzorg is voor onze associatie  een prioriteit. 
Door het juiste gebruik van voorschriftvrije 
gezondheidsproducten krijgt die patiënt het beheer 
van zijn eigen gezondheid in handen.
 
Dit memorandum reikt concrete maatregelen 
aan om deze nieuwe benadering van de 
volksgezondheid in de praktijk om te zetten en 
zelfzorg aan te moedigen: de mogelijkheden 
voor zelfzorg uitbreiden via switches, een 
gedeeld medisch dossier invoeren, een gelijk 
speelveld binnen de EU creëren en de wetgeving 
moderniseren om reclame via moderne 
communicatiemiddelen toe te staan.

Door het volledige potentieel van zelfzorg te 
benutten zullen middelen vrijkomen binnen de 
gezondheidszorg die vervolgens kunnen worden 
ingezet voor ernstigere pathologieën. Onze 
voorstellen bieden een antwoord op de budgettaire 
uitdagingen binnen de gezondheidszorg en zijn 
nodig om kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven 
garanderen.

BACHI wil beleidsmakers en bevoegde autoriteiten 
adviseren en de nodige ondersteuning bieden, 
om onze pistes voor een nieuwe benadering van 
de volksgezondheid via zelfzorg in de praktijk te 
brengen. 





 

De missie van BACHI is het bevorderen van een gunstig maatschappelijk en politiek 
klimaat voor zelfzorg, waarbij de patiënt/consument centraal staat.

BACHI stelt alles in het werk om de sociaal-economische rol van vrij verkrijgbare 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten te doen erkennen, rekening houdend met de 
belangen van volksgezondheid, apothekers en bedrijven die lid zijn van de vereniging.

BACHI is de Belgische koepelorganisatie voor bedrijven uit de sector van 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten die vrij verkrijgbaar zijn in de apotheek.

BACHI 
Millenium Business Center

Leuvensesteenweg 431E 1380 Lasne - België
Tel :+32-2 658 09 80

info@bachi.be 


