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Besparingsmaatregelen inzake geneesmiddelen worden van kracht

Opgelet voor verwarring tussen verschillende maatregelen!
Sinds gisterenmorgen circuleren in sommige media foute of onvolledige berichten. Van de
verschillende besparingsmaatregelen die op de apotheeksector van toepassing zijn, is UITSLUITEND
die aangaande de verplichte aflevering van het goedkoopste geneesmiddel bij een voorschrift op
stofnaam (INN) vanaf 1 april van kracht geworden.
Concreet behelst deze maatregel het volgende: als een arts beslist om een geneesmiddel op een
voorschrift niet met de merknaam van het product voor te schrijven, maar wel met de naam van het
actief bestanddeel (dat wil zeggen met de INN of International Nonproprietary Name), dan is de
apotheker verplicht om een geneesmiddel af te leveren dat behoort tot een lijst van de goedkoopste
binnen zijn categorie. Daartoe werd door het RIZIV een lijst opgesteld van de geneesmiddelen
waaruit de apotheker kan kiezen. Vanzelfsprekend wordt bij het maken van de keuze − en binnen de
mate van het mogelijke − geprobeerd om de continuïteit van de behandeling van de patiënt te
waarborgen. Als de patiënt een geneesmiddel wenst dat niet op de RIZIV-lijst voorkomt, dan kan hij
geen terugbetaling krijgen.
We herinneren eraan dat de maatregel inzake de automatische substitutie bij een voorschrift van
een antibioticum of een antimycoticum niet voor 1 mei van kracht wordt.

Over APB
De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) is de overkoepelende federatie van de Belgische
beroepsverenigingen van zelfstandige apothekers. De APB vertegenwoordigt 90 procent van het
farmaceutisch korps. APB steunt haar leden door het beroepsactiviteiten van zelfstandige apothekers
te promoten en verdedigen. APB wil officina-apotheker stimuleren, ondersteunen en promoten
zodat de gezondheid en de belangen van de patiënt centraal staan om bij te dragen tot een betere
volskgezondheid.
Voor meer informatie kan u terecht op de website van APB: www.apb.be
Perscontacten :
APB
Jan Depoorter, secretaris-generaal
0486 34 31 26
jan.depoorter@apb.be

Ogilvy PR
Barbara Malengreaux
0477 72 99 47
barbara.malengreaux@ogilvy.com

