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  Een autonome patiënt maar met advies en begeleiding
Na een sterke daling van de waarde in 2017 slaagde de markt 
voor zelfmedicatie er niet in om de lat in 2018 wat hoger te leggen 
en vertoonde ze zelfs een waardedaling met 2%. De vzw Bachi – 
die de producenten groepeert – geeft echter niet op en werkt aan 
nieuwe strategische benaderingen waarin de apotheekteams een 
centrale rol zouden krijgen.

Bachi, zo benadrukt directeur Marc Gryseels, is een vakvereni-
ging met meerdere missies: onder meer het benadrukken van 
de rol die voorschriftvrije gezondheidsproducten spelen in het 
behoud van onze leefkwaliteit. De vereniging, die 85% van de 
OTC-farma-industrie vertegenwoordigt, richt zich ook op het fa-
ciliteren van de registratie en de toegang tot de producten. "Ik 
ben ervan overtuigd dat zelfmedicatie opnieuw zal groeien en 
zich de komende jaren verder zal ontwikkelen. Dat is een grote 
verandering die we graag zullen begeleiden.”
Onze rol bestaat er ook in om het wettelijke en regelgevende 
kader te laten evolueren, de politici bewust te maken van de 
problemen en soms de spelers wakker te schudden omdat 
de communicatie zich soms wel eens anarchistisch kan ont-
wikkelen. Voeg daarbij de vergrijzing van de bevolking en de 
toename van chronische pathologieën aan de ene kant, en 
de afnemende medische demografie in bepaalde regio's en 
de specialisaties anderzijds, zien we de kansen voor een her-
schikking van het zorgaanbod met daarbij een toenemende 

rol voor het apotheekteam in de begeleiding van de patiënten. 
Een scenario waarin zelfmedicatie een perfect relevant ant-
woord biedt. Een begeleide zelfmedicatie kan een positieve 
oplossing zijn voor de patiënten, maar ook voor de organisatie 
van ons zorgstelsel en de overheden.

"Zelfmedicatie heeft veel kansen
omdat ze van nature past in het

proces van autonomie en
individualisering van de samenleving."

Omschakelen en voorkomen
Het memorandum van de zelfmedicatie staat voor een echt beleid van 
delisting die de patiënt betrekt bij het persoonlijk beheer van de ziekte.
In het specifieke geval van de omschakeling of switch, is het de rol 
van Bachi om de overheden te helpen de moleculen en indicaties 
te identificeren die in aanmerking komen voor een wijziging van de 
status. Maar we moeten er ook op toezien dat de informatie en de 
communicatie goed wordt uitgewerkt en verspreid. Het statuut van 
een gezondheidsproduct is er een dat de patiënt voor zijn verantwoor-
delijkheid stelt, maar het verandert niets aan het belang van het advies 
van de apotheker zodat de dosering en het goede gebruik van het 
middel welbekend is. “En vervolgens,” benadrukt Marc Gryseels, “is 
het dringend nodig om de verantwoordelijkheid in de gezondheids-
zorg stroomopwaarts te gaan bekijken in plaats van stroomafwaarts. 
Is preventie niet goedkoper dan behandelen? Is in het farma-econo-
mische dossier van een ziekte de vertraging van x jaar met het starten 
van een behandeling niet de weg naar een beter beheer van de be-
handeling? Dat zijn immers enkele vragen die blijven bestaan en die 
een zekere toekomst bieden voor begeleide zelfmedicatie.

De markt van de zelfmedicatie slabakt
De markt van de zelfmedicatie stokte in 2018 en kende zelfs een waardedaling van
- 2 % (cijfers IQVIA). Bij gebrek aan politieke wil om de zelfmedicatie te ontwikkelen,
is de chronische instabiliteit van deze markt vooral te wijten aan de sterke 
afhankelijkheid van cyclische factoren zoals griep, gastro-enteritis, enz.
Dat soort factoren ontbrak dus vorig jaar. Bovendien zijn er ook weinig nieuw
moleculen op de markt gekomen.

Het enige probioticum op de markt
met 22 klinische studies
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  De doeltreffendheid van onze formule is aangetoond door het hoogste klinisch bewijsniveau ter wereld 
voor een probiotische formule, met meer dan 200 wetenschappelijke publicaties en 22 klinische studies 
die speci� ek op onze formule zijn uitgevoerd bij meer dan 5000 patiënten.

  Een unieke formule van 8 probiotische stammen, geselecteerd met complementaire pro� elen om op
het hele darmkanaal te werken met een uniek productieproces waardoor de formule niet gekopieerd kan 
worden en exclusief van ARKOPHARMA is.

  Het hoogste gehalte met 450 miljard levende KVE, gegarandeerd bij het gebruik. Dit gehalte
vertegenwoordigt een reconstructie van meer dan 10 % van de darm� ora in 10 dagen Stap

HET HOOGSTE KWALITEITSNIVEAU, DAT HET VOLGENDE GARANDEERT: 

  Adhesie aan het darmkanaal: uitstekend en aangetoond door klinische resultaten 

  Maagsapresistent: in de stoelgang van behandelde patiënten werden sporen van onze stammen
levend teruggevonden

  Veiligheid: zorgvuldig gekozen stammen, gedocumenteerd bij het DSMZ instituut (Duits Pasteurinstituut)

  Stabiliteit: uitstekend dankzij het respect voor de koudeketen die een hoog gehalte garandeert bij het gebruik
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N.Evrard IN sAMENwErkING MET Bachi,
DE BElGIsCHE BErOEpsVErENIGING VAN DE INDusTrIE 

VAN VOOrsCHrIFTVrIjE GENEEsMIDDElEN EN
GEzONDHEIDsprODuCTEN VErkOCHT IN ApOTHEEk.


