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Persbericht 
maandag 17 februari 2014 

 
 

Het welverdiende vertrouwen moet behouden blijven! 

  
BACHI, de koepelorganisatie van de Belgische industrie van voorschriftvrije 

gezondheidsproducten en geneesmiddelen (OTC), wenst krachtig de besluiten en 

beweringen van Test-Aankoop te nuanceren… En wil vooral het gezond verstand laten 

spreken.  

 

Want in tegenstelling tot de indruk die intussen is gewekt: 1. werden alle in België 

beschikbare geneesmiddelen ook toegelaten op de markt door de overheden bevoegd voor 

gezondheid via evaluatieprocedures, meestal op basis van uitgebreide klinische studies. 2. 

werden al deze geneesmiddelen vervolgens door miljoenen patiënten genomen en dit 

gedurende vele jaren (en dat geldt zeker voor de bekende voorschriftvrije geneesmiddelen 

(OTC) die vaak al meer dan 15 of 20 jaar worden gebruikt!), zonder andere bijwerkingen die 

werden gedocumenteerd in klinische studies. 3. nog even er aan herinneren ook dat alle 

geneesmiddelen, voorschriftvrij of voorschriftplichtig, eens ze toegelaten werden op de 

Belgische markt opgevolgd blijven worden via een actief systeem van farmacovigilantie door 

de bevoegde overheden, waardoor elk beduidend incident kan gerapporteerd worden. 

Wanneer dit nodig en gerechtvaardigd is zullen de overheden de VHB (de vergunning tot het 

in de handel brengen) en de bijsluiter aanpassen en als dat nodig is, kunnen zij zelfs een 

geneesmiddel van de markt laten terughalen.   

 

Waarom dan eenvoudigweg het zorgvuldig uitgevoerde en harde werk van de instellingen 

bevoegd voor de volksgezondheid zoals het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (FAGG) of het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) in 

vraag stellen? Zij controleren en bevestigen de kwaliteit van de geneesmiddelen, maar ook 

hun effectiviteit en de positieve risico/baatverhouding, voor zij ze toelaten in de handel, en 

vervolgens zorgen zij voor een strikte opvolging, met de hulp van de gezondheidswerkers en 

de bedrijven. 

 

Ten slotte: geneesmiddelen zijn geen snoepjes en vergen altijd het advies van een arts en/of 

apotheker, wetenschappers die elke patiënt begeleiden in de keuze, het gebruik en de 

controle van de medicatie, ongeacht of die geneesmiddelen voorschriftvrij of 

voorschriftplichtig zijn. BACHI en zijn leden-bedrijven steunen trouwens de gezondheids-

autoriteiten in hun werk om het goed gebruik van alle geneesmiddelen te bevorderen. 
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Rene Van Reeth, afgevaardigd bestuurder van BACHI: "Ik spoor aan tot voorzichtigheid, 

redelijkheid en gezond verstand - omdat geneesmiddelen die nu als 'van beperkt nut', 

'twijfelachtig' of ‘af te raden' worden bestempeld al gedurende vele jaren heel wat patiënten 

helpen, op advies van artsen en apothekers, in alle veiligheid, en vaak zo veel meer 

omslachtige en duurdere behandelingen vermijden. Laten we niet op een onterechte manier 

het welverdiende vertrouwen op het spel zetten tussen de instanties, gezondheidswerkers, 

patiënten en hun geneesmiddelen met als risico het succes van de behandeling zelf in 

gevaar te brengen." 

 

Voor alle bijkomende info: René Van Reeth, afgevaardigd bestuurder BACHI: 02 658 09 81 - 0485 88 44 50 

of vanreeth@bachi.be 

 

 

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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