Generieken in de praktijk - Tussen utopie en prozaïsme
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Een lans breken

Zijn de problemen in de praktijk te wijten aan het feit dat het
over een generiek gaat? Tussen utopie en prozaïsme?

∙ Vergissingen bij het afleveren

Een enquête bij 419 Australische apothekers toonde aan dat
er wel degelijk problemen zijn bij de aflevering2: 71% van de
apothekers had weet van vergissingen die gebeurden in hun
apotheek (of ziekenhuis) tijdens de afgelopen zes maanden
(gemiddeld 3 vergissingen per apotheek, niet opgemerkt bij de
aflevering). De belangrijkste factoren die aanleiding gaven tot
vergissingen waren gelijkenissen in specialiteitsnamen en gelijkenissen in verpakkingen. Het probleem van sterk op elkaar
lijkende verpakkingen beperkt zich niet tot generieken, maar
komt ook voor bij de aflevering van verpakkingen met merknamen van bedrijven die enkel niet-generische geneesmiddelen
commercialiseren2.

∙ Niet steeds een keuze voor het goedkoopste?
Wettelijk gezien moet de apotheker kijken naar het maximale
belang van de patiënt bij het kiezen van de generische specialiteit die werkelijk zal afgeleverd worden. De apotheker zal dus
rekening houden met de financiële maar ook met de therapeu-
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geschreven” of “Men heeft me clomipramine voorgeschreven”, of
“Men heeft me Anafranil voorgeschreven” of “Mijn arts (naam)
heeft me clomipramine voorgeschreven”

De duidelijkheid waarmee een arts een geneesmiddel voorschrijft aan een welbepaalde patiënt en de precisie waarmee
de apotheker dit welbepaalde geneesmiddel aflevert aan die
welbepaalde patiënt zijn dus belangrijke kwalitatieve elementen waarmee men in de dagelikse praktijk best rekening houdt.
Een gebrek aan vertrouwen in een generiek vanwege de arts
of apotheker (expliciet of gesuggereerd) heeft het risico dat
het middel therapeutisch minder werkzaam zal zijn bij de patiënt. De driehoek bestaat uit drie peilers waarbinnen het geneesmiddel zich situeert als bron van genezing: de patiënt,
de voorschrijvende arts en de afleverende apotheker. Bij het
voorschrijven op stofnaam dient elk van deze peilers zich te bekommeren over het therapeutische belang en de veiligheid van
het voorschrift. Het gaat er dus om aan de patiënt goed uit te
leggen dat het gaat over een degelijk product en niet over een
‘wit product’, dat door om het even wie gefabriceerd is, zonder
garantie over de kwaliteit en waarvan de enige bedoeling is
goedkoper te zijn, zonder rekening te houden met andere overwegingen op het vlak van veiligheid en werkzaamheid.
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