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Veranderingen en uitdagingen in de sector van de gezondheidszorg zijn van 
alle tijden. Verworven rechten en gangbare praktijken werden uitgehold of in 
vraag gesteld. Net zoals we elkaar als zorgverleners hebben moeten leren 
omarmen, komt er met het toenemend belang van patiëntenrechten een extra 
dimensie bij. Technische ontwikkelingen en maatschappelijke evoluties  
stimuleren de patiënt om zijn ‘gezondheid’ mee in handen te nemen. Adviezen 
van zowel huisarts als huisapotheker worden kritisch bekeken en soms zelfs 
ondergeschikt gesteld aan de wijsheid van dokter Google. Daarop inspelen is 
niet altijd eenvoudig en creëert nieuwe uitdagingen.  
 

Het risico bestaat dat de toenemende informatiestroom voor patiënten via 
allerhande (al dan niet door de overheid opgezette) platformen ons voorbij 
steekt. Als huisapotheker is het vaak moeilijk een goed beeld te hebben over 
een patiënt als bijvoorbeeld indicaties niet beschikbaar zijn. Een bèta-blokker 
vergt een andere aanpak bij hypertensie dan voor de behandeling van een 
tremor of migraine profylaxe. Sommige artsen gebruiken het medicatieschema 
en of het (elektronisch) voorschrift om die informatie te delen met hun  
patiënten en de andere zorgverstrekkers in hun zorgteam. Zo beschikken we 
over betrouwbare info, die de patiënten ons vaak zelf niet kunnen vertellen. 
 

Omgekeerd is het voor u als huisarts niet altijd duidelijk wat de patiënt juist 
allemaal neemt van medicatie. Medische hulpmiddelen, thuismedicatie,  
medicatie voorgeschreven door andere artsen / specialisten, laat staan 
‘shopgedrag’ verdwijnen vaak onder de radar. Meer dan 85% van alle  
patiënten en nog een groter aandeel van de chronische patiënten hebben 
naast een vaste huisarts ook een vaste huisapotheker die het medicatie-
gebruik mee beheert en opvolgt. Wij van onze kant moeten er over waken de 
nodige toevoegingen te doen aan het medicatieschema om het up-to-date te 
houden en dit te delen met de patiënt en zijn zorgteam. 
 

Voorzichtigheid is geboden met digitale datastromen. De wetgeving over  
patiëntenrechten bepaalt dat je als patiënt zelf eigenaar bent van je  
gezondheidsgegevens. Als zorgverstrekker worden we verondersteld ze te 
beheren op een verantwoorde manier. Zou het dan ook niet logisch zijn dat 
die patiënten zelf kunnen bepalen welke gegevens ze met wie willen delen, 
veeleer dan de restrictieve aanpak die we vandaag hanteren?  
 

Samen krijgen we dan een nog completer beeld van onze patiënten en  
kunnen we hen beter begeleiden rond therapietrouw, bijwerkingen en  
interacties.  
 
 
Michael Storme, 
Voorzitter Kovag 
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Artsen en apothekers krijgen meer en meer de vraag naar het voorschrijven en het afleveren van producten op 
basis van medicinale cannabis.  
De plant cannabis bevat verschillende werkzame cannabinoïden. 
-  Delta-9-tetrahydrocannabinol (delta-9-THC of THC) is het belangrijkste psychoactieve bestanddeel van cannabis 
 dat o.a. zorgt voor het “high” gevoel. 
-  Cannabidiol (CBD) is een niet-psychoactief bestanddeel van cannabis. Wanneer dit in een oliebasis opgelost 
 wordt spreekt men van CBD-olie. Het exacte werkingsmechanisme van CBD is nog onvoldoende gekend. Het 
 speelt in op verschillende signaalsystemen, maar heeft een beperkte affiniteit voor de CBD1 en CBD2 receptoren 
 waardoor CBD geen psychoactieve eigenschappen heeft. CBD wordt door de wetgever niet als een verdovend 
 middel gezien. 
 
Juridische situatie 
Het KB van 11 juni 2015 verbiedt om officinale of magistrale bereidingen af te leveren die THC bevatten. De 
grondstof cannabidiol kan echter verontreinigd zijn met spoorhoeveelheden tetrahydrocannabinol (THC),  
waardoor bereidingen met CBD niet konden afgeleverd worden. Via een omzendbrief in augustus 2019  
communiceert het FAGG dat dit verbod niet van toepassing is op bereidingen op basis van CBD. Het FAGG  
oordeelt dat het gebruik van deze grondstoffen aanvaardbaar is indien de patiënt aan maximum 1µg delta-9-THC 
per kilogram lichaamsgewicht per dag wordt blootgesteld. Bereidingen op basis van cannabidiol kunnen dus  
afgeleverd worden, maar enkel als magistrale bereiding - dus op voorschrift.  
 
Indicaties en doseringen  
Er zijn wetenschappelijke gegevens beschikbaar die aanwijzen dat het oraal gebruik van CBD werkzaam kan zijn 
bij tal van ziektebeelden waaronder epilepsie, MS, chronische pijn, Parkinson en schizofrenie. Ook bij andere  
ziektebeelden wordt CBD ingezet door patiënten en artsen. CBD wordt oraal ingenomen. Eventuele voordelen van 
een sublinguale toediening zijn nog onduidelijk.  
 
De aanbevolen opstartdosis bij epilepsie bedraagt 2.5mg CBD/kg 2 x dag en er wordt aanbevolen maximaal te 
verhogen tot 10mg/kg 2 x dag (20mg/kg/dag). Voor een volwassen persoon van 70kg bedraagt dit dus  
doseringen van 350mg tot maximum 1400mg CBD per dag. Deze behandeling dient opgestart en opgevolgd te 
worden door artsen met ervaring in de behandeling van epilepsie. 
Doseringen in klinische studies bij andere indicaties variëren vaak tussen 100 en 800 mg CBD per dag. 
Bij lagere doseringen (de toediening van enkele druppels CBD-olie zoals op sommige niet-wetenschappelijke  
websites wordt aangeraden) gaat het niet steeds om therapeutisch gevalideerde doseringen. 
 
Magistraal  
Een bereiding van orale capsules op basis van CBD is nog niet gevalideerd en lijkt in de praktijk moeilijk aangezien 
het poeder moeilijk fijn te verwrijven is. Wel bestaat de mogelijkheid om een orale oplossing te bereiden. Het 
Duitse formularium DAC/NRF beschrijft volgende formules in triglyceriden met middelmatige ketenlengte 
(Miglyol®): 
- Olieachtige cannabidioloplossing 50mg/ml DAC/NRF 
- Olieachtige cannabidioloplossing 100mg/ml DAC/NRF 
 
Deze bereiding wordt afgeleverd met een doseerpipet of -spuit zodat het exacte volume kan afgemeten worden.  
 
Praktische problemen 
-  De hoeveelheid THC (tetrahydrocannabinol) die wettelijk aanwezig mag zijn in de CBD-olie: die moet zo laag 
 zijn, dat de patiënt niet blootgesteld mag worden aan meer dan 1µg per kg lichaamsgewicht per dag. Die  
 beperking heeft als gevolg dat voor sommige indicaties de maximaal toegelaten (af te leveren) dagdosis CBD 
 zich onder de ondergrens van de therapeutische doses bevindt die in de literatuur of klinische richtlijnen worden 
 vermeld (analysecertificaten van de huidig beschikbare CBD-grondstoffen laten maximum 0.05% delta-9-THC 
 toe).  
 
-  De prijs van de grondstof vormt ook een obstakel: het gaat hier wel degelijk om een product van  
 farmaceutische kwaliteit, waarvoor de vereisten op vlak van gehalte en zuiverheid van zo'n niveau zijn, dat de 
 gegenereerde kost behoorlijk hoog ligt. De prijs van CBD-olie die vandaag beschikbaar is voor de Belgische  
 officina, ligt rond de €100 per gram. Wetende dat een dagelijkse therapeutische dosis kan variëren van 350 tot 
 1500 mg, geeft dit je een idee van de mogelijke kost van dergelijke bereidingen. 
 
 
Bronnen:  APB 
 FAGG - Omzendbrief nr. 648 ter attentie van de inspecteurs van de officina’s, ziekenhuisofficina’s en van producenten 
 van grondstoffen 
 MFK - Newsletter 24 - 27/09/2019 

Cannabidiol in magistrale bereidingen: wat is er gewijzigd? 

https://cdn.flxml.eu/lt-2164443766-00b168268a1382212ebb3f4318b938d7a87021e4a47fbb35
https://cdn.flxml.eu/lt-2164443764-00b168268a1382212ebb3f4318b938d7a87021e4a47fbb35
https://www.apb.be/nl/my/all-news-content-myapb/professioneel-nieuws/Pages/Bereidingen-op-basis-van-cannabidiol-vervolg.aspx
https://www.apb.be/nl/my/all-news-content-myapb/professioneel-nieuws/Pages/Bereidingen-op-basis-van-cannabidiol-vervolg.aspx
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Cannabis: wat kan er in België op een legale manier? 

- Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) meldde midden september 2019 dat een onderzoek is gestart naar 
 aanleiding van de detectie van N-nitrosodimethylamine (NDMA) in sommige loten van specialiteiten op basis van 
 ranitidine. NDMA heeft waarschijnlijk carcinogene eigenschappen, maar dit lijkt onbelangrijk bij lage doses. In 
 België hebben de firma’s, in overleg met het FAGG, beslist hun producten (specialiteiten en grondstoffen) op 
 basis van ranitidine terug te roepen of in quarantaine te plaatsen. Hierdoor zal rantidine voor onbepaalde  
 termijn niet meer beschikbaar zijn. Het gaat om Zantac®, Ranitidine EG®, Ranitidine Mylan® en Ranitidine  
 Sandoz®. Drie vergunninghouders van de grondstoffen die door de apotheker worden gebruikt om bereidingen 
 te maken, testen ook hun producten: Fac secundum Artem, 2Pharma, Fagron groep. 
 
- De terugbetaling van 4 geneesmiddelen tegen HIV werd per 1 oktober geschrapt: Atripla®, Descovy®,  
 Truvada® en Viread®. De attesten blijven geldig voor terugbetaling van de overeenkomstige generieke  
 specialiteiten of van een andere specialiteit die ter vervanging wordt voorgeschreven uit dezelfde paragraaf.  
 Viread® blijft vergoedbaar voor de behandeling van chronische actieve hepatitis B. 
 
- Sinds 1 september is voor de terugbetaling van Actos® geen attest of vermelding meer nodig. 
 
- De firma Mylan EPD heeft besloten het in handel brengen van Creon® 40.000 stop te zetten. De andere  
 doseringen van Creon® blijven wel beschikbaar.  
 
- Myrosor® co 10mg/10mg en 20mg/10mg (rosuvastine + ezetimibe) is sinds 1 augustus vergoedbaar in  
 categorie B zonder attest en in categorie A met attest. De terugbetaling in categorie A kan toegekend worden 
 voor zover een voorafgaande toediening in bi-therapie van rosuvastatine 10mg + ezetimibe 10mg of  
 rosuvastatine 20mg + ezetimibe 10mg terugbetaald was in cat. A voor hypercholesterolemie.  
 
- Cosopt® Sine Conservans 20mg/ml + 5 mg/ml flacon van 10 ml is sinds 1 augustus vergoedbaar mits attest 
 (§3680000). Het attest van Cosopt® Unit Dose en van Dualkopt® kan gebruikt worden voor de terugbetaling van 
 Cosopt Sine Conservans 10ml.  
 
- Sinds 1 augustus is er een aanpassing aan het aanvraagformulier voor attesten voor specialiteiten met  
 paracetamol in cat. B (§ 5460000). Het aanvraagformulier voor attest, dat de arts moet invullen, wordt  
 aangevuld met “verklaart kennis te hebben dat de maximale terugbetaalbare dagdosering 3g is”. 
 
 
Bronnen: FAGG, BCFI, APB, RIZIV 

Goed om weten 

Sinds 2015 bestaat er een koninklijk besluit dat de aflevering van vergunde geneesmiddelen op basis van cannabis 
in de apotheek mogelijk maakt. Magistrale bereidingen, voedingssupplementen of voedingsmiddelen op basis van 
cannabis zijn niet toegelaten. 
 
Het enige goedgekeurde geneesmiddel op basis van cannabis is Sativex®, een spray voor oromucosaal gebruik. 
Sativex® bevat twee cannabisextracten (delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD)) en is  
aangewezen als behandeling voor de verlichting van de symptomen bij volwassen patiënten met matige tot  
ernstige spasticiteit vanwege multiple sclerose. Enkel in deze indicatie én bij aflevering door de  
ziekenhuisapotheek op voorschrift van een neuroloog, kan Sativex® terugbetaald worden. 
Elke arts heeft therapeutische vrijheid en kan Sativex® voorschrijven voor een patiënt als hij dat nodig acht. Dan 
kan Sativex® afgeleverd worden in de openbare apotheek, maar wordt het niet terugbetaald. 
 
De wetgeving bepaalt dat de patiënt medicinale cannabis niet mag afhalen in een buitenlandse apotheek. De  
invoer in België van medicinale cannabis die rechtmatig werd verkregen in een buitenlandse apotheek, op medisch 
voorschrift van een arts, mag slechts gebeuren wanneer de patiënt een Schengenverklaring op naam bezit. Maar, 
gezien de aflevering van cannabis in België formeel is verboden, zal het FAGG geen Schengendocument afleveren 
om cannabis over de grens naar België te brengen.  
 
 
Bronnen: FAGG 
             SKP Sativex 
 

https://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/bijzondere_producten/speciaal_gereglementeerde_stoffen/verdovende_middelen/faq_cannabis
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Voor patiënten met chronische wonden is er een tegemoetkoming in de prijs van actieve verbandmiddelen.  
Sinds 1 oktober is de terugbetaling van actieve verbandmiddelen gewijzigd (KB van 23/03/2019 - BS 15/4/2019). 
De patiënt moet voortaan een attest voorleggen voor de terugbetaling en krijgt een hogere tegemoetkoming in 
de apotheek.  
 
De terugbetaling van de actieve verbandmiddelen gebeurt voor RIZIV-verzekerden in categorie Cx. Dit betekent 
dat het remgeld 80 % van de vergoedingsbasis bedraagt. Er is een limitatieve lijst van terugbetaalbare actieve 
verbandmiddelen beschikbaar op de website van het RIZIV.  
De terugbetaling is onderworpen aan een machtiging van de adviserend geneesheer. De aanvraag van het attest 
gebeurt door de behandelende arts of de arts specialist in de dermato-venereologie of, eventueel (maar enkel in 
het geval van junctionele of dystrofische epidermolysis bullosa) een arts specialist in de pediatrie.  
De attesten zijn max. 3 maanden geldig en kunnen max. 3 x voor een nieuwe periode van 3 maanden 
verlengd worden. Bij junctionele of dystrofische epidermolysis bulosis kan de maximale geldigheidsduur 1 jaar 
zijn.  
Voor een aanvraag tot verlenging na 1 jaar behandeling, moet de arts-specialist een recent rapport opstellen 
(specialist in de dermato-venereologie, in de endocrino-diabetologie, in de orthopedie, in de plastische heelkunde 
of in de heelkunde).  
 
Het aantal voorgeschreven verpakkingen wordt terugbetaald (meerdere verpakkingen per voorschrift  
vergoedbaar) en in tegenstelling tot de vorige reglementering is de MAF-derdebetaler van toepassing.  
 
De indicaties voor terugbetaling blijven grotendeels ongewijzigd t.o.v. de oude reglementering.  Dit wil zeggen 
dat een terugbetalingsaanvraag mogelijk is voor: 

- Arterieel ulcus 
- Veneus ulcus 
- Diabetisch ulcus 
- Drukulcus van stadium II, III of IV 
- Neuropathisch ulcus (bij niet-diabetici) 
- Ulcera ten gevolge van vasculitis 
- Hydradenitis suppurativa 
- Oncologische wonden 
- Post-chirurgische wonden 
- Brandwonden 
- Chronisch ulcus anders dan bovengenoemde aandoeningen waarvoor actieve verbandmiddelen het enig 
 therapeutisch alternatief vormen, bevestigd na een diagnostisch onderzoek door een arts-specialist in de 
 dermato-venereologie 
 

Bijkomend indicatie vanaf 1/10/2019: 
- Junctionele of dystrofische epidermolysis bulosis 
 

 
Bron: RIZIV 

Wijziging in de terugbetaling van actieve verbandmiddelen 

Vaccinatie tegen griep: later en doeltreffender 

De inentingscampagnes tegen seizoensgriep zijn altijd van start gegaan in september. Toch beveelt de Hoge  
Gezondheidsraad sinds dit jaar aan om de vaccinatie uit te voeren tussen half oktober en half december, rekening 
houdend met volgende elementen: 
 
- de quadrivalente vaccins die nu op de markt zijn, bieden een maximale bescherming vanaf 10 tot 15 dagen na 
 de inspuiting, met een piek van beschermende antilichamen na 4  tot 6 weken en vervolgens een halvering in 6 
 maanden tijd; 
- de epidemische blootstelling aan het griepvirus duurt gemiddeld 8 tot 12 weken en begint doorgaans tussen 
 eind december en begin januari. 
 
Zolang de incidentiepiek niet is bereikt, heeft een inenting tegen de griep nog altijd zin. Na dat moment moet de 
zin van een vaccinatie geval per geval worden beoordeeld door een arts. 
 
 
Bron: Hoge Gezondheidsraad  

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/terugbetalen/Paginas/terugbetaling-actieve-verbandmiddelen-chronische-wonden.aspx
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9531-vaccinatie-tegen-griep


 Collegazetje -  2019  5 

 

Geneesmiddelenvoorschriften: nieuwe geldigheidsduur en model 

Tot nog toe was een (papieren of elektronisch) voorschrift onbeperkt geldig voor uitvoering, maar niet voor  
terugbetaling. Dat onderscheid verdwijnt. Zonder bijkomende vermeldingen van de arts zal een voorschrift vanaf 
1 november 2019 nog precies 3 maanden geldig zijn na de voorschrijfdatum, zowel voor uitvoerbaarheid als  
terugbetaling. Die periode van 3 maanden geldt voortaan van dag op dag. Een voorschrift dat op 10 november 
2019 wordt aangemaakt blijft dus geldig tot en met 9 februari 2020, en dus niet meer tot het einde van de maand 
februari. 
 
De voorschrijver kan een kortere of langere termijn bepalen, maar de einddatum van uitvoerbaarheid mag nooit 
langer zijn dan 1 jaar na de voorschrijfdatum. De arts kan de geldigheidsduur met andere woorden verlengen tot 
maximaal een jaar.  
 
De nieuwe regeling geldt overigens zowel voor terugbetaalde als niet-terugbetaalde geneesmiddelen. 
 
Nieuw model van voorschrift 

 
 De harmonisering van de geldigheidsduur gaat gepaard 
 met de invoering van een nieuw model van voorschrift, dat 
 vanaf 1 november 2019 gebruikt kan worden. Op het  
 nieuwe model kan de arts de einddatum zelf bepalen. De 
 ‘oude’ modellen van voorschrift blijven nog bruikbaar tot 
 31 januari 2020.  
 Voorschriften die na die datum worden aangemaakt  
 volgens het oude model zullen niet meer geldig zijn en 
 mogen dus ook niet meer uitgevoerd worden. Vanaf 1 
 februari 2020 mag er dus niet meer voorgeschreven 
 worden op oude modellen. 
 
 Die wijziging kadert in de veralgemening van elektronisch 
 voorschrijven. Zo kan Recip-e de geldigheid van  
 voorschriften in de toekomst “valideren”: de voorschriften 
 die niet meer geldig zijn worden gedeleted en omgekeerd 
 zijn de voorschriften die je kan afhalen van de server  
 gegarandeerd geldig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aanpassing zou bepaalde aspecten van de overgang naar het elektronisch voorschrift, dat verplicht zal 
zijn op 1 januari 2020, gemakkelijker moeten maken. De verplichting geldt niet: 
- voor artsen die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt op 1 januari 2020; 
- tijdens huisbezoeken bij de patiënt of in rust- en verzorgingstehuizen;  
- in geval van overmacht die het gebruik van het elektronisch voorschrift onmogelijk maakt.  
 
Tot op heden is er nog geen sprake van een volledige dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift. Om de 
apotheker toe te laten een voorschrift op te halen, moet de patiënt hem nog steeds de RID-code voorleggen die 
op het bewijs van het elektronisch voorschrift staat.  
 
In het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2019 verscheen een aanpassing aan de tekst over het elektronisch  
voorschrift. Hierbij wordt beschreven dat het elektronisch voorschrift niet van toepassing is voor de vergoedbare  
stoma- en incontinentiematerialen. Voor terugbetaling van deze bandagisterieproducten is dus bij de eerste  
aflevering nog steeds het papieren voorschrift nodig. 
 
 
Bronnen: APB 
           RIZIV 

https://www.pharmaplanet.be/nl/node/64699?token=UvaTrARJQmKQiMQWwGeX&utm_campaign=1118600953&utm_content=1007532059692&utm_medium=Pharmaplanet&utm_source=Emailvision
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Aanbevelingen meningokokkenvaccinatie door de HGR 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft zijn aanbevelingen voor meningokokkenvaccinatie herzien naar aanleiding 
van de veranderende epidemiologische situatie en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vaccins. 
 
Vaccinatie tegen meningokokken ACWY 
In België ziet men een toename van het aantal invasieve meningokokkeninfecties door de serogroepen W en 
Y.  De leeftijdsverdeling van optreden van de invasieve meningokokken W en Y-infecties: vooral 0-5 en 15-19 jaar 
(meningokokken W); vooral 0-9, 15-19 en 65-85 jaar (meningokokken Y).   
Daarom stelt de HGR voor om in het basisvaccinatieschema niet meer het monovalent vaccin tegen  
meningokokken C te gebruiken, maar een quadrivalent, geconjugeerd vaccin tegen meningokokken ACWY.  
 
Advies van de HGR: 
- op de leeftijd van 15 maanden: de dosis van het huidige vaccin tegen meningokok C vervangen door een dosis 
 van een geconjugeerd vaccin tegen meningokokken ACWY. 
- op de leeftijd van 15 à 16 jaar: toedienen van een dosis van een geconjugeerd vaccin tegen meningokokken 
 ACWY op hetzelfde ogenblik als de herhalingsvaccinatie tegen difterie, tetanus en kinkhoest (+ inhaalvaccinatie 
 bij 15- tot 19-jarigen tot 2024). 
 
Door de vaccinatie van de twee leeftijdscohorten wordt gehoopt door groepsimmuniteit ook zuigelingen en  
volwassenen te beschermen. De vaccinatie van de 15 à 16 jarigen vangt ook de gedaalde immuniteit tegen  
meningokokken C op bij adolescenten die als jonge kinderen waren gevaccineerd.  
 
Op dit moment bieden de Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonië-Brussel het vaccin tegen meningokok 
C (Neisvac-C®) gratis aan voor de vaccinatie van kinderen van 13 à 15 maanden. Wanneer op individuele basis 
beslist wordt om het advies van de HGR te volgen, zijn er twee geconjugeerde vaccins tegen meningokokken 
ACWY beschikbaar: Menveo® (vanaf de leeftijd van 2 jaar) en Nimenrix® (vanaf de leeftijd van 6 weken). Deze 
vaccins worden niet terugbetaald door het RIZIV.   
 
Vaccinatie tegen meningokokken B 
Op dit moment is de vaccinatie tegen meningokokken type B niet opgenomen in het basisvaccinatieschema. De 
vaccinatie kan individueel worden overwogen voor kinderen van 2 maanden tot 5 jaar, adolescenten tussen 15 en 
19 jaar en voor risicogroepen.  
Er zijn 2 vaccins beschikbaar: Bexsero® (voor personen van 2 maanden en ouder) en Trumenba® (vanaf de  
leeftijd van 10 jaar). Deze vaccins worden niet terugbetaald door het RIZIV. 
 
 
Bronnen:  BCFI  
   Hoge Gezondheidsraad 

Doseringsfouten bij geneesmiddelen met methotrexaat 

Het risico op doseringsfouten bij geneesmiddelen met methotrexaat is gekend. Maar hoewel er al verscheidene 
maatregelen genomen zijn in Europa, wordt toch nog vaak melding gemaakt van dergelijke fouten. Om die in de 
toekomst te vermijden, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance 
Risk Assessment Committee - PRAC) van het EMA op zijn vergadering van juli een aantal nieuwe maatregelen 
aanbevolen. Die omvatten: 
 

- het beperken van wie die geneesmiddelen mag voorschrijven; 
- het duidelijker maken van de waarschuwingen op de verpakking; 
- het verstrekken van educatief materiaal voor patiënten en gezondheidszorgverstrekkers. 
- om patiënten te helpen de dosering eenmaal per week te volgen, zullen methotrexaattabletten voor wekelijks 
 gebruik bovendien geleverd worden in blisters en niet in flacons (of buisjes). 
 
Meer informatie over die aanbevelingen vind je in de mededeling van het FAGG. De aanbevelingen van het PRAC 
worden pas bindend na een gunstig advies van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het 
EMA, dat vervolgens door de Europese Commissie bekrachtigd moet worden. 
 
 
Bronnen:  APB 
 FAGG 

https://www.bcfi.be/nl/gows/3176
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9485_vaccinatie_tegen_meningokokken_2019.pdf
https://cdn.flxml.eu/lt-2163730680-2634ed2494258f49d0821526fd3f69af2e84d33675a7caa6
https://www.apb.be/nl/my/all-news-content-myapb/professioneel-nieuws/Pages/Methotrexaat_er-komen-nog-altijd-doseringsfouten-voor.aspx
https://www.fagg-afmps.be/nl/news/prac_juli_2019_ema_beveelt_nieuwe_maatregelen_aan_om_doseringsfouten_met_methotrexaat_te?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=apbnews07082019&utm_content=mededeling+van+het+fagg
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Misbruik van geneesmiddelen, overconsumptie en beroepsgeheim 

Tijdens een wachtdienst is de derdebetalersregeling toegestaan, zelfs al bent u niet toegetreden tot het akkoord. 
U moet echter wel de honoraria van de RIZIV-nomenclatuur respecteren. 
 
Voor patiënten met code gerechtigde XX0/XXX vermeldt u op het papieren getuigschrift ‘wachtdienst’.  Bij  
tarifering via Easymed kan u deze motivatie aanduiden in het programma. 
 

Derdebetalersregeling tijdens een wachtdienst 

Artsen en officina-apothekers worden regelmatig geconfronteerd met patiënten die een te hoge dosis innemen 
van geneesmiddelen die tot verslaving leiden. De problematiek heeft betrekking op analgetica, sedativa en  
psychotrope middelen. De studie van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (RIZIV) van 18 januari 
2019 vestigde reeds de aandacht op een verhoogd gebruik van opioïden in België. 
 
De arts en apotheker kunnen onderling slechts informatie uitwisselen over gegevens van het medisch voorschrift 
dat de betrokken arts zelf heeft opgesteld. Het beroepsgeheim laat hen niet toe te communiceren over  
voorschriften van andere artsen. De misbruikers laten echter regelmatig voorschriften opmaken door verschillende 
artsen. Dit heeft tot gevolg dat de arts en de apotheker in dergelijke situaties machteloos toezien hoe de patiënt 
door overconsumptie een gevaar dreigt te vormen voor zichzelf en voor de maatschappij. 
 
In de context van deze problematiek hebben de Orde der artsen en de Orde der apothekers een werkgroep  
opgericht. De werkgroep deelt ervaringen en bestudeert hoe om te gaan met verscheidene situaties van  
overconsumptie van geneesmiddelen die tot verslaving leiden. 
 
De werkgroep heeft tot doel artsen en apothekers te sensibiliseren voor de hoge consumptie van geneesmiddelen 
die tot verslaving leiden. Daarnaast is de werkgroep bereid mee te werken aan initiatieven van de bevoegde  
overheden die een oplossing kunnen bieden voor deze problematiek. 
 
Bron: https://www.ordomedic.be/nl/home/  - 21/09/2019 

Nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s voor MFO 

Er werden recent nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s voor MFO goedgekeurd: 
 
- “Rationeel gebruik van benzodiazepines voor slapeloosheid door multidisciplinaire samenwerking” 
 Het doel van dit MFO is om lokaal afspraken te maken tussen de huisartsen en apothekers om gebruik van 
 slaapmiddelen te verminderen. Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt omtrent aanpak van opstart 
 en afbouw van benzodiazepines alsook over de manier waarop de patiënt kan gemotiveerd worden.  
 
- “Veilig minder antibiotica” 
 Het belangrijkste doel van dit programma is op een veilige manier minder antibiotica te gebruiken bij infecties 
 als deel van de oplossing voor het probleem van antibiotica resistentie.  
 
 
Bron: RIZIV 

https://www.ordomedic.be/nl/home/
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/geneesmiddelen/medisch-farmaceutisch-overleg/Paginas/goedgekeurde-kwaliteitsbevorderende-programma.aspx?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=juridischeinfonr18314102019&utm_content=+meer+lezen

