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Wat geneesmiddelen betreft stelt zich binnen de

sociale zekerheid een cruciale vraag: Hoe maken

we werkzame, veilige en gebruiksvriendelijke

geneesmiddelen bereikbaar voor die patiënten die

ze nodig hebben met garanties voor betaalbaarheid

en rekening houdend met de beschikbare budget-

ten? Polymedicatie verdient hierbij beslist onze

aandacht.

Kosten en geneesmiddelen

De prijs voor elk geneesmiddel wordt vastgelegd

door de minister van Economische zaken op advies

van de Prijzencommissie voor Geneesmiddelen.

Voor vernieuwende terugbetaalde geneesmiddelen

moet daarbij rekening gehouden worden met zowel

economische als sociale aspecten voor firma en

samenleving.

Binnen de sociale zekerheid (www.socialsecuri-

ty.be) is het geneesmiddelenbeleid geregeld via de

ZIV-wet (gecoördineerde wet van 14 juli 1994) en

geplaatst onder de koepel van het RIZIV.

(www.riziv.fgov.be/drug/nl/drugs/index.htm). De

terugbetaalbaarheid van medicatie is de bevoegd-

heid van de minister van Sociale Zaken die beslist

op basis van adviezen van de Commissie

Terugbetaling Geneesmiddelen (CTG)

(www.riziv.fgov.be/drug/nl/drugs/decisions_report

/report_crm_cgt/report.htm). 

In ons land zijn vooral effectiviteit en budgetim-

pact belangrijk als overwegingen bij die beslissin-

gen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de

Quality Adjusted life Years (QAlY) wat staat voor

gewonnen levensjaren gewogen met een maat voor

kwaliteit van leven tijdens die jaren en Incremental

Cost-Effectiveness Ratio (ICER) dit is een maat of

een indicatie van hoeveel er meer te betalen is voor

de extra baten en effecten van een geneesmiddel.

Polymedicatie

Uit cijfers blijkt dat in het 4de trimester van 2007

er voor 73.530 individuele patiënten 10 of meer

verschillende moleculen werden voorgeschreven

door eenzelfde huisarts. Of en welke  problematiek

hier achter schuilt weten we niet maar naar aanlei-

ding van deze cijfers werd in het akkoord

Geneesheren - Verzekeringsinstellingen afgespro-

ken om dit nader op te volgen. Ook in onze buur-

landen lopen er verschillende initiatieven. In

Frankrijk bestond in 2008 een afspraak dat huisart-

sen voor 65-plussers met polymedicatie het aantal

voorschriften voor benzo’s met 10 % zullen ver-

minderen en het aantal patiënten dat vaatverwijders

gebruikt ook met 10% zullen doen dalen. In

Zwitserland illustreren artsen en apothekers binnen

de ‘Cercles de Qualité’ dat door continue vorming

de kwaliteit van zorg stijgt terwijl door rationeler

gebruik van geneesmiddelen kosten ervoor dalen.

In Zweden en Nederland lopen initiatieven van

samenwerking tussen (ziekenhuis)apothekers en

artsen.  Die illustreren dat door aandacht voor poly-

medicatie als veel voorkomende reden voor

(her)opname in het ziekenhuis hun aantal en daar-

aan verbonden kosten sterk kunnen verminderen.

Bij onze noorderburen lopen ook polyfarmaciepro-

jecten waarin artsen en apothekers betrokken zijn

en die de jaarlijkse kost voor geneesmiddelen per

patiënt merkelijk kunnen doen dalen.

In veel gevallen is polymedicatie een noodzaak,

economische aspecten ervan zijn maar beperkt

onderzocht. In het CEG (Comité voor de Evaluatie

van de Medische Praktijk inzake Geneesmiddelen)

zal in uitvoering van het akkoord artsen - zieken-

fondsen 2009 – 2010 polymedicatie onder de loupe

genomen worden in de hoop vooral kwaliteit van

zorg te verhogen en daaraan verbonden kosten in

beeld te brengen. Uiteraard steunt CM voluit dit

initiatief.
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