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Persbericht 
Woensdag 8 mei 2013 

 
MOTILIUM/DOMPERIDONE OP VOORSCHRIFT ? 
 

BACHI NODIGT UIT TOT ENIGE GEMATIGDHEID EN 
REFLECTIE 
 
BACHI, de Belgische koepelorganisatie van de farmaceutische industrie van voorschriftvrije 
geneesmiddelen, begrijpt ten volle de noodzaak van de overheidsinstanties, verantwoordelijk 
voor de volksgezondheid, om een zo goed mogelijk en veilig geneesmiddelen gebruik te 
kaderen.  Dit behoort trouwens tot hun basisopdracht in samenwerking met de bedrijven uit 
de sector en BACHI. 
Dit geldt ook voor geneesmiddelen op basis van domperidone.  Zelfs als het gaat over 
producten welke goed gekend zijn en al vele jaren zonder noemenswaardige problemen, 
buiten de  al gekende, op de markt zijn. Ook BACHI wil deze dialoog en reflectie met 
betrekking tot dit onderwerp verder voeren en aangaan.  
 
In vele gevallen zijn voorschriftvrije geneesmiddelen gedurende ettelijke jaren onderworpen 
geweest aan de voorschriftplicht.  Gezondheidsintanties hebben trouwens kunnen 
vaststellen dat tijdens een periode van 15 of 20 jaar het gebruik van deze geneesmiddelen 
bij een brede waaier van patiënten een positief baten-risico verhouding kan voorleggen.  Het 
is slechts na deze periode van zeer courant gebruik dat deze geneesmiddelen de “switch” 
maken naar de vrije verkoop zonder voorschrift.  
 
Wat betreft domperidone, “geen enkele dringende maatregel dringt zicht op, op voorwaarde 
dat men het goed gebruik respecteert” zoals recent Mevr. de Minister van Volksgezondheid 
L. Onkelinx onderstreepte. “Het gaat hier niet over een ernstig risico bij een correct gebruik 
van het geneesmiddel.  Domperidone is sinds decennia veelvuldig gebruikt en de risico’s bij 
hartproblemen zijn sinds lang gekend…… (Artsenkrant, 2309, 26.03.2013) 
 
 
René Van Reeth, Gedelegeerd Bestuurder BACHI kadert dit in zijn context: “Er zijn duidelijke 
regels voor het gebruik van vrij verkrijgbare geneesmiddelen (OTC).   BACHI is als eerste 
om dit te verdedigen: geen langdurig gebruik zonder medisch advies, lees goed de hele 
bijsluiter en vraag advies aan uw apotheker.  De apotheker is trouwens perfect opgeleid om 
elke patiënt deskundig advies en informatie te verstrekken in functie van elke individuele 
situatie. Trouwens de huisarts zal ook de patiënt wijzen op de contra-indicaties en ook wijzen 
op een goed verantwoord gebruik.    
René Van Reeth vervolgt : “ Meer dan 45% van de geregistreerde geneesmiddelen zijn vrij 
verkrijgbaar en waarvoor er geen enkel evident probleem werd gerapporteerd.  Bovendien 
laat ons land het pharmacovigilantie-systeem patiënten ook toe om eventuele ongewenste 
effecten meteen te melden. “ 
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En aldus René Van Reeth : dient men goed na te denken en alle gevolgen af te wegen 
vooraleer een medische raadpleging op te leggen voor elk gebruik van een geneesmiddel 
dat al jarenlang vrij verkrijgbaar is, vooral in een context van economische crisis”.  Voor de 
burger telt elke uitgegeven Euro net zoals voor de kosten van de ziekteverzekering. » 

BACHI herinnert er tevens ook aan dat geneesmiddelen in vrije verkoop een snelle toegang 
verlenen en bovendien een kwalitatieve, veilige en efficiënte behandeling vergemakkelijken 
(deze vrij verkrijgbare geneesmiddelen zijn geregistreerd bij de overheidsdienst 
Volksgezondheid net zoals deze onderworpen aan een voorschrift) voor de patiënten en hun 
gezinnen en voor een heel snelle verlichting kunnen zorgen.   De aflevering in vrije verkoop 
vermindert ook aanzienlijk de totale kosten voor de gemeenschap en vermijdt een mogelijke 
onnodige raadpleging.  Of ook een raadpleging die ook toch al te laat komt om patiënten te 
verlichten die plotseling met een vervelende maar niet ernstige situatie geconfronteerd 
worden. 

BACHI vraagt aan de Minister van Volksgezondeid en aan het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) om ook  met al deze aspecten rekening 
te houden in de evaluatie van het dossier Motilium / domperidone. 
 
 
 
 

Voor meer informatie, kan u contact nemen met René Van Reeth, Gedelegeerd 
bestuurder BACHI : 02 658 09 81 - GSM 0485 88 44 50 of per e-mail - vanreeth@bachi.be 
 
Contact pers : u kan ook contact nemen met O.Remels, op 0477.20.26.65 – 
oremels@gmail.com 
 

 

BACHI v.z.w. 

BACHI is de Belgische koepelorganisatie van de industrie van voorschriftvrije 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten (OTC). Bachi heeft als doel haar leden te 
vertegenwoordigen en hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. De prioriteit van 
Bachi is het bevorderen van een gunstig maatschappelijk en politiek klimaat voor zelfzorg, 
waarbij de patiënt- consument centraal staat.  Als zodanig verdedigt BACHI het goed gebruik 
van de geneesmiddelen die door haar leden op de markt gebracht worden. 
Bachi ijvert voor de erkenning van de socio-economische rol van zelfzorg met in acht name 
van het belang van de volksgezondheid, de apothekers, de zorgverstrekkers en de industrie-
leden van de vereniging. 
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