
           
 
 

 

Voor een begeleide en verantwoorde zelfmedicatie 
 
In België doen patiënten vaak een beroep op voorschriftvrije geneesmiddelen1 en andere 
gezondheidsproducten. Deze courante praktijk neemt een aanzienlijke maar helaas ongekende 
plaats in ons gezondheidszorgsysteem in. De COVID-crisis maakte dit nogmaals duidelijk met een 
uitzonderlijke bevraging van de apothekers en de andere gezondheidswerkers voor gevolg.  
 
In een nationale en Europese context van duurzame transformaties lijkt het opportuun te zijn om te 
starten met een reflectie over het gebruik van deze voorschriftvrije producten en het 
burger/patiënt traject in de ambulante zorg.     
 
Zelfmedicatie is het gedrag van een persoon die beslist zichzelf te verzorgen. De persoon maakt 
daarbij vaak gebruik van voorschriftvrije geneesmiddelen die hij thuis al heeft liggen in ongekende 
omstandigheden die niet zijn gecontroleerd door de gezondheidswerkers. De producten kunnen ook op 
het internet worden aangekocht, in sommige landen zelfs in gewone winkels.  
 
Begeleide zelfmedicatie is een proces dat de persoon ertoe brengt om op zoek te gaan naar een 
veilige oplossing via tussenkomst van een apotheker in een echt zorgparcours: de apotheker kan dan 
een aangepast voorschriftvrij geneesmiddel voorstellen of een doorverwijzing naar een bekwame 
gezondheidswerker. Voorschriftvrije geneesmiddelen of producten zijn immers niet noodzakelijkerwijze 
een antwoord op al onze behoeften in tegenstelling tot wat sommige media ons willen doen geloven.  
 
Zelfmedicatie en begeleide zelfmedicatie zijn dus twee fundamenteel gescheiden concepten. 
Maar de dominante en op belangen gestoelde commercialisering verwart beide en stelt deze 
voorschriftvrije producten gelijk met courante consumptiegoederen waarbij onvoldoende aandacht 
wordt besteed aan hun relevantie en goed gebruik. 
 
De bevraging van onze burgers door alle mediakanalen, verbonden met een aanzienlijke 
individuele en collectieve angst, kan leiden tot gevaarlijke gedragingen waaronder een 
buitensporige consumptie.  
 
Wat er eerst als een natuurlijke evolutie uitzag, is nu een probleem geworden. Comfort is een risico 
geworden. Is dit redelijk? Moet iedere vraag naar een voorschriftvrij product niet als ernstig worden 
aanzien?  
 
Een beschikbare en makkelijk toegankelijke apotheker is de makkelijkste sleutel om toegang te 
krijgen tot ons gezondheidszorgsysteem: hij kan de vraag analyseren en de patiënt naar een 
voorschriftvrij product of een gepaster gedrag toe leiden, of nog, de patiënt doorverwijzen naar een 
andere gezondheidswerker. Hij registreert de aflevering van het voorschriftvrij product in het 
farmaceutisch dossier van de persoon2. Hij kan het medicatieschema aanvullen en beheren met 
inbegrip van de potentiële interacties of contra-indicaties en de risico’s verbonden met polymedicatie.  
 
Dit begeleidingsproces zorgt voor een geïntegreerde, coherente en efficiënte 
(kosten/doeltreffendheid) behandeling door het medisch korps in eerbied voor de bescherming 
van de persoonsgebonden gegevens en het privéleven van iedereen.  
 
Door dit te doen neemt de apotheker zijn verantwoordelijkheid op en kan hij doen wat de samenleving 
van hem verwacht: een sanitaire en sociale verantwoordelijkheid opnemen, dichtbij de burger, 
proactief en gebaseerd op vertrouwen, waardevol voor de burger, de volksgezondheid en de 
betaler van de zorg.  
 
 
 

                                                           
1 Medische hulpmiddelen, nutriënten, voedingsmiddelen, biociden, cosmetica. 
2 De registratie van voorschriftvrije producten in het farmaceutisch dossier is vandaag een courante praktijk 
maar zal vanaf 1 juli 2021 een verplichting zijn.  



           
 
 

 
Het kanaal van de voor het publiek toegankelijke apotheek biedt verder een veiligheid van het 
bevoorradingscircuit en de nodige garanties inzake de kwaliteit van de producten.  
Deze officinale activiteit is een volwaardige branche van de globale economie van de apotheek: ze 
draagt bij tot de financiering van een naburige permanentie en toegankelijkheid van producten 
en de daarmee geassocieerde diensten.  
 
De marges die worden gegenereerd door de aflevering van voorschriftvrije producten, worden 
toegevoegd aan de inkomsten uit terugbetaalde en of voorschriftplichtige geneesmiddelen. Al deze 
inkomsten laten de apotheek toe aan de burgers/patiënten zorg van hoge kwaliteit aan te bieden en de 
eventueel gedeelde gegevens te registreren, wat een kwalitatieve en geïntegreerde opvolging van de 
zorgketen toelaat. Mochten de apothekers zich enkel bezighouden met voorschriftplichtige 
geneesmiddelen, dan zouden ze moeten rekenen op ziekte om te overleven! Vandaag moeten 
fundamenteel aanvullende dimensies worden behouden en ondersteund: preventie, advies, 
informatieverstrekking, opname in een zorgpad, goed geneesmiddelengebruik en interdisciplinariteit 
van de gezondheidswerkers ten voordele van de zorgprojecten.   
 
Deze begeleide aflevering wordt vandaag onderworpen aan een stevige concurrentie die 
tegelijkertijd stimulerend en nefast is:  

• Ze stimuleert de productie van proactieve nabijheidsdiensten door de apothekers en onder 
meer door de huisapotheker, in de rechtstreekse omgeving van de bevolking en de patiënt.  

• Ze stelt de coherentie en efficiëntie van het volksgezondheidsbeleid in vraag, waarvan 
de bedoeling erin bestaat een kwaliteitsvolle zorg voor de bevolking te ontwikkelen, alsook de 
implementering van doeltreffende preventiestrategieën en een nabije sanitaire en sociale 
opvolging.  

In de officina willen de apothekers deze fundamentele plicht van zorgverlener van de eerste lijn 
vervullen, naast de artsen en de verpleegkundigen. De begeleide zelfmedicatie is een spil in deze 
zorgverlening. De toegankelijkheid van de apotheken met een juiste spreiding over het grondgebied 
is er een voorwaarde van.  
 
De door de officina-apotheker begeleide zelfmedicatie is een garantie en een opportuniteit voor de 
patiënten, de volksgezondheid en de sociale betalers. Via een eenvoudig en coherent beleid 
gebaseerd op de vooruitgang geboekt onder meerdere regeringen, kunnen de politieke 
verantwoordelijken van het land deze doelstellingen verwezenlijken en versterken.  
 
De apothekers willen dit debat van collectief belang met de minister van Volksgezondheid aangaan.  
 
Ze vragen de politieke wereld om een reflectie aan te gaan, onder meer in het kader van de 
meerjarenkalender gewenst door de minister van Volksgezondheid om de veiligheid en kwaliteit van de 
aflevering van deze voorschriftvrije producten te waarborgen.  
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