Magistrale Bereidingen
“Wat is dit voor iets?” Hoor ik je al zeggen. Even verduidelijken alvorens ons er meer in te
verdiepen. Deze term komt uit de farmaceutische sector. Daarom start ik met een korte
introductie in de verschillende geneesmiddelen categorieën. Het gaat hier uitsluitend over
medicijnen die te verkrijgen zijn bij de apotheker.
Zo heb je de specialiteiten. Wanneer een nieuwe werkzame
stof leidt tot een nieuw geneesmiddel krijgt het
farmaceutische bedrijf het alleenrecht om het te verkopen
gedurende een periode van 20 jaar. Deze termijn moet de
zware investeringen in het onderzoek en de ontwikkeling
ervan dekken. Na die periode vervalt het alleenrecht en
kunnen andere bedrijven hetzelfde geneesmiddel verkopen,
maar onder een andere naam. Zij moeten wel aantonen dat
het gebruik hetzelfde effect oplevert en dat ze minstens 30
procent goedkoper zijn dan het referentiegeneesmiddel.
Wanneer hieraan wordt voldaan spreekt men van generische geneesmiddelen. Op
beide vormen van geneesmiddelen kun je een terugbetaling krijgen via de
ziekteverzekering.
Voorschrijven op stofnaam houdt dan weer in dat de geneesheer geen naam van een
medicijn voorschrijft maar de stofnaam van het hoofdbestanddeel. De apotheker kan dan
in samenspraak met jou een gepast en goedkoop geneesmiddel afleveren. Ook hier krijg
je een tussenkomst van de ziekteverzekering volgens de wettelijke reglementering.

Wat is nu een magistrale bereiding?
Magistrale bereidingen zijn geneesmiddelen die de
apotheker zelf maakt op basis van een voorschrift.
Het kan gaan om een zeer specifieke formule, een
gestandaardiseerd recept of om een samenstelling
waarin een farmaceutische specialiteit wordt
verwerkt. Deze bereidingen worden terugbetaald
door de ziekteverzekering op voorwaarde dat ze
samengesteld zijn met officieel erkende producten.
Een beperkt aantal bereidingen wordt volledig
vergoed, maar voor de meeste is een remgeld van
toepassing. Het bedrag van het remgeld is
vastgelegd per leveringmodule (bv. voor capsules
per tien stuks, voor zalf per 50 gr), ongeacht de
samenstelling van de bereiding.
De producten waarvoor tussenkomsten van de ziekteverzekering voorzien zijn, zijn
opgenomen in een referentielijst of het Therapeutisch Magistraal Formularium of TMF . Dit
TMF bevat eveneens wetenschappelijk gestaafde formules, die getest werden door de
Belgische en Europese universiteiten.
Het bereide geneesmiddel is even efficiënt als een specialiteit of een generisch product.
Daarenboven garandeert het dezelfde kwaliteit en kan de formule gepersonaliseerd
worden aan jouw specifieke behoefte. Meestal zijn deze magistrale bereidingen nog

goedkoper dan hun alternatieve tegenhangers. Vaak is dit het enige alternatief wanneer
een geneesmiddel niet meer voorhanden is of ontbreekt.
Jouw apotheker kan je voor onderstaande aandoeningen een middeltje bereiden of een
goedkoop generisch geneesmiddel aanraden:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Doorligwonden
Constipatie/Diaree
Winterkwaaltjes zoals kloven
Depressie, algemeen goed voelen
Slaapproblemen
Gewrichtspijnen
Pijnstillers
Zware benen
…

De bereidingen worden gekozen in functie van hun therapeutische doeltreffendheid en
socio-economisch voordeel en vervolgens gevalideerd wat betreft hun samenstelling, hun
gehalte bepalingsmethode en indien noodzakelijk, de stabiliteit.
Elke magistrale bereiding wordt weergegeven onder de vorm van een monografie met
vermelding van de indicatie, de samenstelling, de bereidingswijze, de
bewaringsvoorschriften, de houdbaarheidstermijn en de posologie van de bereiding.

Besluit
Wanneer je bent geïnteresseerd in één van de middeltjes uit het lijstje, laat het ons dan
weten. Wij bezorgen je graag het recept dat je geneesheer moet voorschrijven.
Met dank aan apotheker M. Tanghe.
Bronnen:
http://www.cm.be/nl/100/ziekteverzekering/geneesmiddelen/index.jsp
http://inami.fgov.be/drug/nl/drugs/magisterial-preparations/index.htm
http://www.healthcenter.be/NL/bereidingen/index.htm

