
Persbericht

Reclame vooR oTc-geneesmiddelen ondeRweRP van kRiTiek?

Je kent ze wel, de waarschuwingen die je te horen krijgt in de reclames voor oTc-
geneesmiddelen (voorschriftvrije geneesmiddelen): «Dit is een geneesmiddel, vraag uw 
apotheker om advies, lees aandachtig de bijsluiter, geen langdurig gebruik zonder medisch 
advies.»

De bedoeling van deze boodschappen is eraan te herinneren dat geneesmiddelen werkzame stoffen 
zijn. Ze dienen verstandig te worden gebruikt, anders kunnen ze niet goed werken of schadelijk zijn.
 
Wie informatie wil geven over deze vrij verkrijgbare geneesmiddelen of er reclame voor wil maken, 
moet zich houden aan bepaalde regels. Toch zien we regelmatig dat er in de pers wantrouwen of 
vijandigheid bestaat tegenover deze reclameboodschappen. Soms worden zelfs harde woorden 
gebruikt als ‘misleidende reclame of ‘misleidende informatie’.

Hoe kan het publiek duidelijkheid krijgen?
De meeste mensen weten niets af van de controlemechanismen voor reclame voor OTC-
geneesmiddelen. Alles is echter zeer strikt en streng gereguleerd. België is zelfs één van de Europese 
landen met de strengste regelgeving op dit gebied. Niets wordt dus aan het toeval overgelaten!
Wist je bijvoorbeeld dat een reclameboodschap op radio of televisie voor een vrij verkrijgbaar 
geneesmiddel eerst moet worden goedgekeurd of gemeld? Dit moet gebeuren bij het Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), ten minste 30 dagen voor de 
reclame verschijnt in om het even welk type media.
Daarnaast is er nog een controlecommissie, samengesteld uit meer dan vijftien vertegenwoordigers 
(juridische experts, apothekers, artsen en vertegenwoordigers van de mutualiteiten, de 
consumentenbonden, de farmaceutische industrie, de geneesmiddelencommissie enz.). Dit orgaan 
onderzoekt alle dossiers over informatie- en publiciteitsaanvragen voor OTC-geneesmiddelen. Wist 
je dat er ook regelmatig reclameaanvragen worden geweigerd? Dat gebeurt wanneer de kwaliteits- en 
veiligheidscriteria ontoereikend worden geacht of niet in overeenstemming zijn met de regelgeving.  

is reclame noodzakelijk? 
Informatie over en reclame voor OTC-geneesmiddelen zijn nuttig. Ze zorgen ervoor dat het publiek 
toegang krijgt tot deze producten en dat ze correct worden gebruikt dankzij een uniek professioneel 
draagvlak: het netwerk van erkende apotheken en specifiek daarvoor opgeleide apothekers.
Vergeet niet dat OTC-geneesmiddelen geregistreerde geneesmiddelen zijn, die in hoofdzaak bekende 
actieve ingrediënten bevatten. Deze geneesmiddelen werden eerst jarenlang op doktersvoorschrift 
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verkocht en zijn, bij een correct gebruik, heel veilig. Via een OTC-geneesmiddel kan de gebruiker 
snelle en goed geïnformeerde toegang krijgen tot stoffen waarvan de doeltreffendheid bekend is, 
zonder dat hij eerst een voorschrift moet halen bij de dokter. OTC-geneesmiddelen besparen tijd en 
belasten de gezondheidszorg niet, omdat ze niet worden terugbetaald.
Ze passen dan ook perfect in de logica van de steeds toenemende verantwoordelijkheid van de 
apotheker op het vlak van informatie en begeleiding.
 
OTC-producten zijn synoniem met doeltreffendheid, betrouwbaarheid, veiligheid, objectiviteit, 
kwaliteit, legaliteit ... en gezondheid. Vanwaar dan de wens om de reclame, die overigens geheel in 
overeenstemming is met de regelgeving, te verbieden?
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Artikel opgesteld op basis van een onderhoud met René Van Reeth, gedelegeerd bestuurder van BACHI (Belgische Consumer 
Healthcare Industry Association).

voor bijkomende informatie : René van Reeth, afgevaardigd bestuurder BacHi
Tel: 02 658 09 81 - gsm 0485 88 44 50 of e-mail - vanreeth@bachi.be


