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De decaan van een Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen wenst het
standpunt van Nationale Raad te kennen betreffende een voorstel van Europese
Richtlijn tot wijziging van de Richtlijn 2001/83/EC volgens hetwelk door de
farmaceutische industrie aan de burgers informatie m.b.t. geneesmiddelen zou mogen
worden verschaft.

Advies van de Nationale Raad :
In zijn zitting van 6 december 2008 besprak de Nationale Raad van de Orde van
geneesheren uw schrijven van 20 oktober 2008.
De Europese Commissie heeft een voorstel tot “Directive of the European Parliament
and of the Council amending, as regards information to the general public on medicinal
products subject to medical prescription, Directive 2001l83/EC on the Community code
relating to medicinal products for human use” goedgekeurd (bijlage). Het voorstel tot
directive zal nu gedebatteerd worden in het Europees Parlement en in de Raad van
Ministers.
Dat voorstel heeft tot doel de farmaceutische industrie de mogelijkheid te geven het
publiek rechtstreeks te ´informeren` over geneesmiddelen op voorschrift. Hiermee
wordt het verbod op reclame voor geneesmiddelen op voorschrift zwaar ondermijnd.
Luidens artikel 9 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen is elke reclame
voor een niet-geregistreerd geneesmiddel en reclame bestemd voor het publiek
wanneer zij betrekking heeft op een geneesmiddel dat enkel op overlegging van een
geneeskundig voorschrift mag worden afgeleverd, verboden.
De Koning kan in het belang van de volksgezondheid publieksreclame reglementeren
of deze aan verbodsbepalingen onderwerpen. Daaraan werd gevolg gegeven met het
KB van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen
voor menselijk gebruik. Dit KB stelt dat de geneesmiddelenreclame controleerbaar
dient te zijn en het rationele gebruik van medicijnen moet bevorderen door een
objectieve omschrijving van de eigenschappen zonder overdrijvingen. Verder wordt
bepaald dat de publiciteit niet misleidend mag zijn.
Omdat de farmaceutische industrie het grote publiek in algemene termen informeert
en deze informatie onduidelijk en verwarrend kan zijn, meent de Nationale Raad dat
enkel artsen en apothekers de aangewezen personen zijn om de patiënten objectief

voor te lichten op maat van de patiënt bij het voorschrijven.
Deskundig advies is wenselijk in verband met bijwerkingen of interacties die kunnen
ontstaan bij inname van verschillende geneesmiddelen.
De Nationale Raad is dan ook voorstander van het behoud van het verbod op reclame
voor geneesmiddelen op voorschrift.
De Nationale Raad grijpt deze gelegenheid aan om te benadrukken dat het
noodzakelijk is de reclame voor producten afgeleverd zonder voorschrift te
regulariseren.
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