
      
   
 
 

Naar een begeleide en verantwoorde zelfmedicatie 
 
In België doen patiënten vaak een beroep op voorschriftvrije geneesmiddelen en andere 
gezondheidsproducten1. Deze courante praktijk neemt een aanzienlijke maar helaas ongekende plaats 
in ons gezondheidszorgsysteem in. Zou het, op het ogenblik waarop we lessen trekken uit de COVID-crisis 
waar de apothekers een regulerende rol hebben moeten opnemen, geen tijd zijn om een reflectie op te 
starten over een veilig en verantwoord gebruik van voorschriftvrije geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten? 
 
Belang van zelfmedicatie voor de gezondheidseconomie  
Eén op de 3 patiënten die een gezondheidsklacht inroepen, keert zich tot zijn huisarts of tot de 
gespecialiseerde zorg, de twee anderen proberen zichzelf te verzorgen.2   
 
Zelfmedicatie bevordert de zelfredzaamheid van personen in de behandeling van kleinere aandoeningen 
en vertegenwoordigt een voordeel voor het gezondheidszorgsysteem want: 

- ze laat toe de klinische competenties beter te gebruiken. Een kleinere aandoening kan makkelijk 
worden opgelost met een geneesmiddel of een gezondheidsproduct zonder andere competenties 
aan te spreken (huisartsen, specialisten, spoeddiensten);  

- ze laat de bevolking toe snel en op permanente wijze een beroep te doen op medicatie voor kleine 
aandoeningen; 

- ze laat toe te vermijden een beroep te moeten doen op overheidsmiddelen (kostprijs van een 
raadpleging bij een arts, terugbetaalde voorschriftvrije geneesmiddelen). 

 
De studies in het kader van retrospectieve modellering en analyses over courante aandoeningen waarvoor 
voorschriftvrije producten beschikbaar zijn in verschillende landen, hebben aangetoond dat het gebruik 
van voorschriftvrije producten voor de behandeling van courante aandoeningen of voor het beheer van 
symptomen (bijvoorbeeld allergieën, pijn, migraine, gastro-intestinale aandoeningen of symptomen van 
verkoudheid…) een aanzienlijke waarde hebben voor de patiënt, de betalers en de werkgevers in termen 
van besparing van kosten en verbetering van de productiviteit. Dat was ook het geval voor de preventieve 
gezondheidszorg.3 
 
De belangrijkste effecten van zelfmedicatie voor de gezondheidseconomie zijn kostenverminderingen op 
het vlak van de ambulante zorg en geneesmiddelen en vervolgens een voordelig effect op de 
overheidsfondsen.4 

                                                           
1 Medische hulpmiddelen, nutriënten, voedingsmiddelen, biociden, cosmetica. 
2 The ecology of medical care revisited N Engl J Med, Vol. 344, No 26 . June 28, 2001 . www.nejm.org 
3 Noone, J., & Blanchette, C. M. (2017). The value of self-medication: summary of existing evidence. Journal of Medical 
Economics, 21(2), 201-211. Https://doi.org/10.1080/13696998.2017.1390473 
4 Association Européenne des Spécialités Pharmaceutiques Grand Public Association of the European Self-Medication Industry 
Europäischer Fachverband der Arzneimittel-Hersteller (2004, juni). The economic and public health value of self-medication. 
Https://aesgp.eu/content/uploads/2019/10/THE-ECONOMIC-AND-PUBLIC-HEALTH-VALUE-OF-SELF-MEDICATION.pdf 



      
   
 
 
 
Risicoloze zelfmedicatie?  
Zelfmedicatie wordt nochtans geassocieerd met risico’s zoals verkeerde diagnoses, het gebruik van 
overmatige of ongeschikte dosissen van geneesmiddelen, contra-indicaties, geneesmiddeleninteracties5. 
Door zijn frequentie mag de potentiële toxiciteit van zelfmedicatie niet worden verwaarloosd, rekening 
houdend met het percentage aan ongewenste reacties op geneesmiddelen6. 
 
Vrijwel de helft van de personen die voorschriftvrije geneesmiddelen gebruiken denken dat ze deze 
kennen of veilig achten7. De meerderheid kent de chemische samenstelling van wat ze innemen niet.8 
Sommige patiënten die aan zelfmedicatie doen, raadplegen niet voldoende snel een arts en stellen vast 
dat hun aandoening verslechtert waardoor ze soms duurdere behandelingen nodig hebben die ze hadden 
kunnen vermijden door een vroegere behandeling van de aandoening. 
 
Na een beweging van liberalisering nemen talrijke Europese landen vandaag maatregelen om de risico’s 
op zelfmedicatie te beperken. Zo versterkte de Autorité de santé (ANSM) in Frankrijk onlangs de adviesrol 
van de apotheker voor het gebruik van geneesmiddelen met paracetamol en sommige niet-steroïdale 
anti-inflammatoire geneesmiddelen (ibuprofen en aspirine). Het doel bestaat erin ervoor te zorgen dat 
deze geneesmiddelen, die nog steeds vrij verkrijgbaar zijn, niet langer meer vrij toegankelijk zijn in de 
apotheek vanaf januari 2020… Deze maatregel past in de continuïteit van de acties gevoerd door het 
Agentschap om het gebruik van deze geneesmiddelen veilig te stellen.  
 
Volgens een studie die op brede schaal werd gevoerd, zijn de aanbevelingen voor het maximaliseren van 
de voordelen en het verminderen van de risico’s verbonden met zelfmedicatie de volgende: 

- de uitwerking van een bewakingssysteem; 
- de uitwerking van een partnership tussen de patiënt, de arts en de apotheker;   
- de bevordering van de opvoeding van de patiënt met een toegang tot relevante informatie voor 

alle bij zelfmedicatie betrokken personen.9 
 
De rol van de apothekers bij zelfmedicatie   
De 4.750 apotheken die in België aanwezig zijn en hun goede spreiding over het grondgebied laten de 
bevolking toe om een grote toegankelijkheid tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten te hebben.  
 
Wanneer de apotheker een geneesmiddel of gezondheidsproduct aflevert om te beantwoorden aan een 
gezondheidsklacht of wanneer men hem om een specifiek product vraagt, doet de apotheker aan 
farmaceutische zorgverlening; deze omvat: 

                                                           
5 Hughes, C. M., McElnay, J. C., & Fleming, G. F. (2001). Benefits and Risks of Self Medication. Drug Safety, 24(14), 1027-1037. 
Https://doi.org/10.2165/00002018-200124140-00002 
6 Asseray, N., Ballereau, F., Trombert-Paviot, B., Bouget, J., Foucher, N., Renaud, B., Roulet, L., Kierzek, G., Armand-Perroux, A., 
Potel, G., Schmidt, J., Carpentier, F., & Queneau, P. (2013). Frequency and Severity of Adverse Drug Reactions Due to Self-
Medication : A Cross-Sectional Multicentre Survey in Emergency Departments. Drug Safety, 36(12), 1159-1168. 
Https://doi.org/10.1007/s40264-013-0114-y 
7 Barrenberg E, Garbe E. Use of over-the-counter (OTC) drugs and perceptions of OTC drug safety among German adults. Eur J 
Clin Pharmacol. 2015;71(11):1389-1396. doi:10.1007/s00228-015-1929-5 
8 Wozniak-Holecka et al. (2012). Consumer behavior in OTC medicines market. Przegl epidemiol 2012; 66: 157-160.  
9 Zie 2. 



      
   
 
 

- De analyse en validering van de vraag. De apotheker gaat na of het gevraagde product geschikt is 
om de klacht te behandelen. Hij analyseert de klacht om na te gaan of het niet beter zou zijn om 
een beroep te doen op de huisarts (risicopersoon of alarmsignalen die een meer ernstige 
aandoening kunnen oproepen). Hij gaat na of het product in overeenstemming is met de 
fysiologische toestand van de persoon (zwangerschap, chronische aandoening…) en kijkt ook na 
of het product geen interacties vertoont met andere door de persoon gebruikte geneesmiddelen 
(gebrek aan interacties). Daartoe raadpleegt hij het Farmaceutisch Dossier van de persoon en/of, 
als de persoon zijn e-health consent heeft gegeven, het Gedeeld Farmaceutisch Dossier.  

- De opname van de aflevering in het Farmaceutisch Dossier van de patiënt. Deze opname is 
belangrijk want het product maakt dan deel uit van de geneesmiddelenhistoriek van de persoon 
en laat toe het veiligheidsniveau te verhogen in het kader van latere afleveringen. De 
huisapotheker vervolledigt het medicatieschema van de patiënt in het kader van de 
overeenkomst ondertekend met hem, wat een betere multidisciplinaire begeleiding toelaat en 
een betere kwaliteit van de zorg. 

- De begeleiding van de persoon door het verstrekken van advies rond het goede gebruik, de 
posologie en de duur van de behandeling. Hij voegt er vaak niet-geneesmiddelengebonden advies 
aan toe, de posologie en de duur van de behandeling. Hij voegt vaak ander niet-
geneesmiddelengebonden advies (levenshygiëne, …) toe dat soms het geneesmiddel versterkt of 
vervangt.  

 
In het verslag van de jury van de consensusvergadering van het RIZIV in 2019 gewijd aan niet-opioïde 
pijnstillers10, waarvan een aanzienlijk deel toegankelijk is zonder voorschrift in de apotheek, wordt de rol 
van de apotheker als “cruciaal” aanzien in het goede beheer van het gebruik van zelfmedicatie (en dus in 
de referencering van patiënten in de tijd). Het belang voor de arts en de apotheker om een volledige visie 
van de farmaceutische antecedenten van de patiënt te hebben (ongeacht het feit of het om 
voorschriftplichtige of voorschriftvrije geneesmiddelen gaat) wordt ook in herinnering gebracht en geeft 
aan dat “een patiënt die lijdt aan chronische pijn steeds moet worden doorverwezen naar een (huis)arts.”    
 
Een belangrijke activiteit in de voor het publiek toegankelijke officina’s 
De aflevering van voorschriftvrije geneesmiddelen vertegenwoordigt 35% van de activiteit in de officina, 
het gaat om een belangrijke activiteit in de sector van de voor het publiek toegankelijke apotheken.    
 
Vandaag stellen we vast dat dit activiteitsegment wordt blootgesteld aan een stevige concurrentie onder 
meer door de komst van de online apotheken en de apotheken in “supermarkten”. Deze evolutie zet de 
apothekers ertoe aan zich weer uit te vinden, hun meerwaarde in de kijker te zetten en nieuwe diensten 
voor de bevolking te ontwikkelen… maar ook een beroep te doen op de samenhang in het 
gezondheidsbeleid van de overheid.  
 
Naar een veilige en doeltreffende zelfmedicatie voor de bevolking 
Op basis van de conclusies die werden getrokken uit verschillende studies kan zelfmedicatie een 
aanzienlijke plaats innemen in de gezondheidseconomie. Indien deze goed kan worden georganiseerd, 
laat dit toe talrijke minder belangrijke gezondheidsproblemen op te lossen. In het tegenovergestelde 
geval kan ze een onmiddellijke kost voor de consument (niet aangepast of zelfs tegenaangewezen 

                                                           
10 RIZIV, Consensusvergadering, Rationeel gebruik van niet-opioïde analgetica in de behandeling van chronische pijn, 05/12/2019 
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/consensus_korte_tekst_20191205.pdf 



      
   
 
 
product, gebruik van meerdere producten om het probleem op te lossen, uiteindelijk toch een 
raadpleging bij de arts) en de gemeenschap (drug related problems, vertraagde diagnose, interacties, …) 
teweegbrengen.  
 
De apothekers zijn de best geplaatste en best opgeleide professionals om zelfmedicatie te begeleiden, de 
dagelijks in de apotheek geformuleerde gezondheidsklachten te beheren en zo nodig personen voor wie 
zelfmedicatie ongepast blijkt te zijn, door te verwijzen. Informatie over het geneesmiddel is van essentieel 
belang.  
 
De opname van de gegevens in het Farmaceutisch Dossier of het medicatieschema is in het e-health 
tijdperk kostbare informatie om een kwaliteitsvolle farmaceutische zorg te waarborgen voor de patiënt     
maar ook voor de zorgverleners die met de patiënt in contact staan waaronder de huisapotheker.  
 
De commercialisering van geneesmiddelen en gezondheidsproducten creëert een bedrieglijk imago voor 
de consument. De rendabiliteit op korte termijn van de enen dreigt wel degelijk te worden betaald door 
de anderen (consumenten en sociale zekerheid). 
 
De apothekers willen hun rol spelen van zorgverstrekker van de eerste lijn en willen deze rol van 
doorverwijzing van de patiënt steeds beter vervullen door zelfmedicatie te omkaderen met 
gepersonaliseerd advies, aangepast aan de fysiopathologische toestand van de patiënt en zijn sociale 
situatie. De toegankelijkheid en de goede spreiding van de apotheken in ons land laat de burger toe om 
toegang te verkrijgen tot de geneesmiddelen en gezondheidsproducten op een veilige en verantwoorde 
manier. Ze vragen aan de overheid om ter zake een coherent beleid te voeren dat erover waakt de 
gezondheid en de levenskwaliteit van onze burgers te waarborgen. 
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