Persbericht
Risico’s verbonden aan het innemen van Motilium ?

Apothekers verzekeren veilig gebruik
De belgische apotheker is perfect in staat om een veilig gebruik van Motilium te
garanderen. Door elk geneesmiddel dat hij aflevert te registreren in het farmaceutisch
dossier van de patiënt kan de apotheker alle potentiële risico’s die verbonden zijn aan
het gebruik van een geneesmiddel vermijden , zowel bij geneesmiddelen op
voorschrift als bij voorschriftvrije geneesmiddelen.
Brussel, 20 maart 2013 - Sinds de grote mediabelangstelling voor het debat over de (on)veiligheid
van Motilium hebben veel patiënten hun vertrouwen in dit geneesmiddel verloren. De Belgische
koepelvereniging van zelfstandige apothekers APB wil de bevolking hieromtrent gerust stellen. De
apothekers hebben de vereiste expertise en de hulpmiddelen om alle mogelijke ‘incidenten’ met dit
geneesmiddel te voorkomen.
Motilium en alle andere geneesmiddelen die domperidon bevatten, stonden de voorbije weken in het
middelpunt van de belangstelling. De inname van domperidon - in hoge concentraties – kan bij
sommige volwassen patiënten hartritmestoornissen teweegbrengen en in het slechtste geval – zeer
uitzonderlijk – een fatale hartstilstand veroorzaken.
De publicatie van deze gegevens heeft de bevoegde overheden ertoe aangezet om een procedure op
te starten voor een herziening van de risico-batenverhouding van dit geneesmiddel. Momenteel
worden alle beschikbare gegevens over de cardiale neveneffecten van domperidon geanalyseerd. Het
Europese geneesmiddelenschap EMA zal op basis van deze analyse een advies uitbrengen over
eventueel noodzakelijke maatregelen.
Ongeacht de resultaten van de herziening, waaraan alle geneesmiddelen overigens op geregelde
basis onderworpen zijn, meent APB dat de apothekers dergelijke risico’s perfect kunnen beheren.
Patiëntveiligheid : een garantie
De veiligheid van de patiënt is een absolute topprioriteit voor de apothekers. Om een optimale
patiëntveiligheid te kunnen garanderen, beschikken alle Belgische apotheek over een betrouwbaar
instrument : het farmaceutisch dossier. Door elke aflevering van een geneesmiddel te registreren in
het geïnformatiseerde farmaceutisch dossier van de patiënt voor wie het geneesmiddel bestemd is,
wordt de apotheker geïnformeerd over alle mogelijke interacties met andere geneesmiddelen die de
patiënt reeds gebruikt en kan hij niet alleen interacties opsporen, maar ook ‘dubbelgebruik’
voorkomen en vermijden dat de patiënt een geneesmiddel inneemt dat ‘gecontra-indiceerd’ is
(omwille van een allergie bijvoorbeeld, of om een andere gekende reden).
De apotheker is wettelijk verplicht om alle voorgeschreven geneesmiddelen (met de naam van het
geneesmiddel en de datum van aflevering) te registreren in het farmaceutisch patiëntendossier. Het
identificeren van de patiënt gebeurt via de SIS-kaart (en binnenkort ook door de elektronische
identiteitskaart). De geregistreerde gegevens worden gedurende 12 maanden bewaard.
Het registreren van voorschriftvrije geneesmiddelen is ‘niet verplicht, maar wel noodzakelijk’ voor een
kwaliteitsvolle farmaceutische zorg. Om de patiëntveiligheid maximaal te kunnen verzekeren,
registreert de apotheker ook voorschriftvrije geneesmiddelen in het farmaceutisch dossier van de
patiënt, tenzij deze dit uitdrukkelijk weigert. Het voorbeeld van Motilium illustreert precies waarom het
belangrijk is voor de veiligheid van de patiënt om deze gegevens te registreren. Dit maakt het immers
mogelijk om het goed gebruik van dit geneesmiddel te garanderen en mogelijke ernstige
nevenwerkingen te vermijden doordat de apotheker kan voorkomen dat dit geneesmiddel wordt
gebruikt door een risicopatiënt (bijvoorbeeld iemand die medicatie neemt voor chronisch hartfalen).

APB wil alle patiënten aanbevelen om spontaan hun SIS-kaart (of binnenkort hun elektronische
identiteitskaart) te overhandigen bij elke aflevering van een geneesmiddel, waardoor de apotheker
hun farmaceutisch dossier kan vervolledigen. Door die kleine inspanning, kan uw apotheker u een
optimale veiligheid garanderen!

Over APB
De APB (Algemene Pharmaceutische Bond) is de nationale federatie van zelfstandige officinaapothekers. Meer dan 4 publieke Belgische apotheken op 5 zijn hierbij aangesloten en worden er
door hun lokale beroepsvereniging vertegenwoordigd. Naast de verdediging en de promotie van het
beroep bij alle stakeholders van de gezondheidssector, biedt de APB aan zijn leden een brede waaier
van diensten en middelen die hen ondersteunen in de dagelijkse uitoefening van hun beroep.
Parallel ontwikkelt de APB talrijke researchactiviteiten en prospectieve studies voor het ontwikkelen
van nieuwe diensten in de apotheek die een positieve bijdrage leveren tot de volksgezondheid. De
APB kan rekenen op een honderdtal medewerkers die allen éénzelfde doel voor ogen hebben: de
meerwaarde van de zelfstandige officina-apotheker ten dienste van de gezondheid van zijn patiënten
ontwikkelen, valoriseren en ondersteunen.
Wil u meer weten over APB, klik dan HIER om het persdossier te raadplegen.
Praktische informatie
Voor meer informatie kan u terecht bij de woordvoerders van de APB
Jan Depoorter (Nl) : 0486 34 31 26 – jan.depoorter@apb.be
Charles Ronlez(Fr) : 0475 41 00 64 – charles.ronlez@apb.be
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