
 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, 

over "de registratie van D-geneesmiddelen" (nr. 9225) – 29/02/2012 

05.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik heb u in het verleden ook al eens 

een vraag gesteld over de registratie van D-geneesmiddelen. Toen was u er nog mee bezig. Ik 

ben alleszins blij dat ik nu terechtkan bij dezelfde minister voor hetzelfde onderwerp. 

Zoals u weet, worden alle voorschriftplichtige geneesmiddelen geregistreerd bij Farmanet en 

dit bij de aflevering in de apotheek. Ook van drie groepen van niet-terugbetaalbare 

geneesmiddelen – de pijnstillers, de laxativa en de calciumpreparaten – worden gegevens 

doorgespeeld aan de ziekenfondsen. Het doel is op die manier te komen tot een register zodat 

patiëntenprofielen kunnen worden opgemaakt en men kan bekijken of bepaalde 

geneesmiddelen al dan niet terugbetaalbaar zouden moeten worden. 

 Voor D-geneesmiddelen – pijnstillers en comfortgeneesmiddelen – is het de bedoeling ze op 

termijn te integreren in de maximumfactuur voor chronisch zieken. Op die manier zullen de 

chronisch zieken, die vaak pijnstillers en comfortgeneesmiddelen moeten gebruiken die 

momenteel niet verrekend worden in de maximumfactuur, een aanzienlijk deel van hun 

ziektekosten zien verminderen. 

 Mijn vragen zijn de volgende. Wanneer zullen de gegevens met betrekking tot alle niet-

terugbetaalbare geneesmiddelen worden doorgegeven aan de ziekenfondsen? Zijn die 

patiëntenprofielen er al? Is er al meer duidelijkheid over de criteria op basis waarvan men zal 

bepalen of D-geneesmiddelen al dan niet terugbetaalbaar zullen worden? Zal dit ook gelden 

voor de niet-chronisch zieken? Is het ook de bedoeling om dit op te nemen in de 

maximumfactuur voor chronisch zieken? Wanneer zal dit gebeuren? 

 05.02 Minister Laurette Onkelinx: Mevrouw Lanjri, de reglementaire basis voor het 

doorgeven van alle niet-terugbetaalde voorschriftgeneesmiddelen via het Farmanetsysteem 

verscheen inderdaad begin 2011. De effectieve verplichting om die gegevens door te geven, is 

nog niet van kracht geworden. Een door het RIZIV uitgevoerde juridische analyse van de 

wettelijke basis heeft immers aangetoond dat die verplichting moet worden aangevuld om een 

dergelijke inwerkingtreding mogelijk te maken. 

 De effectieve uitbreiding van de geregistreerde gegevens zal in ieder geval maar gebeuren na 

overleg met de beroepsverenigingen van de apothekers. Het programma “prioriteit voor de 

chronische zieken” voorziet in de geleidelijke registratie van de voorgeschreven zogenaamde 

comfortgeneesmiddelen, die niet worden terugbetaald en voor een groot aantal langdurig 

zieken dikwijls noodzakelijk zijn. 

 De bedoeling van die registratie is niet die geneesmiddelen terugbetaalbaar te maken, maar 

hun verbruik in kaart te brengen en ze eventueel in de maximumfactuur voor langdurig zieken 

te integreren. Binnen dat initiatief worden sinds juli 2009 bepaalde niet-terugbetaalde 

pijnstillers via Farmanet geregistreerd, zoals dat sinds januari 2010 voor laxativa en 

calciumpreparaten het geval is. 

 Aangezien die registraties over een periode van minstens twee jaar liepen, heb ik het RIZIV 

onlangs gevraagd om ze te analyseren. De analyse zal betrekking hebben op de geldigheid van 

de gegevens, de – voor zover mogelijk – identificatie van het aantal en het profiel van de 



genomen, voorgeschreven D-geneesmiddelen of de raming van de budgettaire impact van een 

dergelijke integratie in het MAF-systeem chronische ziekten. 

 Na die technische analyse zal er nog goed moeten worden nagedacht. Dat zou een taak 

kunnen zijn voor het in het RIZIV opgerichte Observatorium voor de chronische ziekten, dat 

de tenlasteneming van de gezondheidszorg voor de patiënten met een chronische aandoening 

moet bepalen en hun behoeften moet evalueren. Uiteraard zal de specifieke werkgroep MAF 

chronische ziekten van het RIZIV zich nadien buigen over de budgettaire impact van de 

verschillende mogelijke maatregelen. 

 05.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw uitgebreid 

antwoord. Ik stel met teleurstelling vast dat de reglementering, verschenen begin 2011, één 

jaar later nog altijd niet in werking is getreden. Misschien is dat te wijten aan een technisch 

mankement waarvoor het RIZIV een oplossing zoekt. Ik hoop dat u bij het RIZIV durft 

aandringen op een spoedige oplossing, zodat het snel kan gaan. U begrijpt dat de kosten van 

langdurig en chronisch zieken hoog oplopen. Daarom is het belangrijk dat wij ervoor zorgen 

dat pijnstillers kunnen worden geïntegreerd in de maximumfactuur, zodat hun kosten kunnen 

dalen.  

 Ik zal dit van nabij blijven volgen en reken daarvoor op uw steun, zodat het ook snel gebeurt. 

Ik weet dat er initiatieven zijn en dat het in de politiek soms traag gaat. Evenwel, omdat hun 

medische kosten vaak hoog oplopen, komen bepaalde groepen vaak in de armoede terecht. 

Daarom mogen wij niet langer talmen en moet er een tandje worden bijgestoken. 

 

 


