
Substitutie van onbeschikbare geneesmiddelen 

 
Rekening houdende met de onbeschikbaarheden van bepaalde geneesmiddelen en de 
mogelijkheid dat door de Covid-19-crisis  onbeschikbaarheden gevoelig zullen stijgen in de 
komende maanden,  
Rekening houdende met artikel 31 van de wet inzake de uitoefening van gezondheidsberoepen 
van 10/05/2015, recent gewijzigd door de wet van 20 december 2019, 
Rekening houdende met “Operationele regels voor het voorschrijven op stofnaam in de 
medische en farmaceutische praktijk en in het elektronisch medisch dossier” op de website 
van het FAGG, 
Rekening houdende met artikel 422 van het Strafwet die ook de apotheker verplicht om hulp 
en bijstand te verlenen aan personen in nood, 
Rekening houdende met de Gids voor de Goede Officinale Farmaceutische Praktijken, met een 
beschrijving van de basisprincipes van de uitoefening van het farmaceutische beroep: “Het 
farmaceutische beroep heeft tot doel geneesmiddelen en andere verzorgings- of 
gezondheidsproducten of diensten te verstrekken, de kwaliteit en toegankelijkheid ervan te 
waarborgen alsook de patiënt en de maatschappij te helpen deze zo goed mogelijk te 
gebruiken.” 
Rekening houdende met de Code van Farmaceutische Plichtenleer, art. 12, Hfdst. I “Essentiële 
regels van het beroep en algemene taken van de apotheker”, uitgegeven door de Orde der 
Apothekers  
 
herhalen APB en OPHACO het belang om de continuïteit van de zorg en de toegankelijkheid 
van geneesmiddelen te verzekeren (in de context van de coronaviruscrisis).  
Voor de apotheker is continuïteit van de zorg inderdaad een verplichting in termen van 
volksgezondheid en volgens de vigerende deontologische regels.1  
De Infobox van het RIZIV voor apothekers vermeldt overigens duidelijk de volgende 
informatie2 : 

In geval van onvoldoende voorraad, kan de apotheker uitzonderlijk substitueren om:  
o De continuïteit van zorg te verzekeren (Verplichting door 

Volksgezondheid en de Geneeskundige Plichtenleer)  
o Hulp en bijstand te verlenen aan personen (Verplichting door de 

Strafwet)  
o Te behandelen in geval van spoed of wachtdienst  
o De behandeling zo snel mogelijk op te starten (Verplichting door 

Volksgezondheid en de Geneeskundige Plichtenleer). 
 

In het geval van onbeschikbaarheid van een geneesmiddel is de substitutie met een ander 
geneesmiddel door de apotheker dus toegelaten onder de volgende voorwaarden:  
 

1. De onbeschikbaarheid van het geneesmiddel werd gemeld en gepubliceerd op de 
website van het FAGG.3 

2. Het door de apotheker gekozen geneesmiddel beantwoordt aan de volgende criteria4: 
- Het bevat dezelfde actieve stof of combinatie van actieve stoffen,   
- Het heeft dezelfde dosering,  

 
1 Orde van Apothekers Hfdst. I art. 12 Essentiële regels van het beroep en algemene taken van de apotheker, 
van de deontologische code  
2 Infobox RIZIV- gedecrypteerde regelgeving voor de apotheker-recente wijzigingen- 10. Verplichting van 
substitutie door de apotheker 
3 https://farmastatus.be/human 
4 22 APRIL 2019. – Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, Hfdst III, art. 6 



- De toedieningsvorm en de frequentie van toediening zijn dezelfde. 
3. Dit geneesmiddel zal worden afgeleverd met de inachtneming van de richtlijnen van 

het FAGG5 en op voorwaarde dat de voorschrijver geen therapeutisch bezwaar heeft 
aangetekend tegen deze substitutie.4  

4. Er zal uiteraard rekening gehouden worden met elke specifieke bepaling over de 
toedieningsvorm of een allergie aan een bestanddeel. Als het voorschrift specifieke 
toedieningsvormen vermeldt, beperkt de substitutie zich dus wel degelijk tot die 
geneesmiddelen die aan die specifieke bepalingen voldoen, bijvoorbeeld bij een 
pediatrisch voorschrift. 

5. Substitutie van elke farmaceutische stof uit de “No switch”-categorie kan enkel maar 
gebeuren met de toestemming van de arts.6 “No switch”- geneesmiddelen zijn 
met name biologische geneesmiddelen, glatirameer, medicatie met meer dan drie 
actieve moleculen, multifasische anticonceptiepillen, actieve verbanden, …  

6. Substitutie van elke farmaceutische stof uit de “No DCI”-categorie kan enkel  gebeuren 
met de toestemming van de arts.6  “No DCI”-geneesmiddelen zijn stoffen met een 
nauwe therapeutisch-toxische marge en/of met een kritische dosis, 
kankergeneesmiddelen, transdermale medicatie, geneesmiddelen voor lokaal gebruik, 
orale anticonceptiva, bereidingen voor inhalatie bij longaandoeningen, diagnostische 
reagentia en geneesmiddelen in de anesthesie, alsook mesalazine en sulfasalazine, …  

7. De patiënt wordt duidelijk op de hoogte gebracht van de substitutie. Maatregelen 
worden genomen om dubbel gebruik te vermijden, om ervoor te zorgen dat het 
geneesmiddel correct wordt ingenomen en om de therapietrouw te verzekeren. 

8. De apotheker registreert de aflevering in het farmaceutische dossier en documenteert 
de substitutie.  

9. De apotheker verifieert de verwisselbaarheid op het niveau van de terugbetaling, 
wanneer het gaat om een geneesmiddel dat is terugbetaald in hoofdstuk IV (met 
attest). Aangezien bij hoofdstuk IV geneesmiddelen de merken niet altijd verwisselbaar 
zijn (voorbeeld: Lambipol en Lamictal zijn dat niet). Raadpleeg steeds MyCareNet 
hoofdstuk IV om u daar van te verzekeren.  

 
 
APB en OPHACO stellen dat een substitutieregeling die de hierboven vermelde voorwaarden 
in acht neemt, conform is met de regelgeving van de volksgezondheid, met de richtlijnen van 
het FAGG, alsook met de afleveringsregels opgesteld door het RIZIV en dus niet kunnen leiden 
tot een weigering tot terugbetaling. 
 

 
5 FAGG, onbeschikbare geneesmiddelen, oplossingen en acties, beslissingsboom 
6 https://www.fagg.be/sites/default/files/content/nota_vos_versie_8.pdf  

https://www.fagg.be/sites/default/files/content/nota_vos_versie_8.pdf

