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Beleid inzake het voorschrijven  
en afleveren van antibiotica
In België zijn infecties moeilijker te genezen doordat bacteriën resistent zijn tegen antibiotica. Dat heeft 
tal van gevolgen, leidt tot honderden doden en doet de overheidsuitgaven toenemen. 

Die resistentie ontstaat door ongepast gebruik van antibiotica. Omgekeerd kan de resistentie worden 
ingedijkt door het antibioticagebruik in een land efficiënt te beheren. Daardoor neemt het aantal resis-
tente infecties af en zo ook de gezondheidsproblemen die daarmee gepaard gaan. 

De FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG hebben de wettelijke middelen om een doeltreffend 
beleid uit te bouwen om het gebruik van die geneesmiddelen te verbeteren. De regelgeving bepaalt im-
mers de aflevering van antibiotica: dat mag enkel door apothekers en uitsluitend op basis van een voor-
schrift door een arts, tandarts of vroedvrouw.

Doelstellingen en gegevens 

In de jaren 1990 was België in Europa een van de grootste antibioticaverbruikers in Europa. Om het 
overmatige gebruik van die geneesmiddelen een halt toe te roepen, begon België in 1999 een beleid te 
ontwikkelen dat vernieuwend was in Europa. Twintig jaar later, in 2019, is België echter nog altijd een 
van de grootste antibioticaverbruikers in Europa. De doelstellingen op het vlak van antibiotica zijn dus 
niet gehaald.

Uit de beschikbare gegevens komt naar voren dat de goede praktijken op het vlak van het voorschrijven 
van antibiotica beter zouden kunnen worden opgevolgd om tot een kwaliteitsvoller voorschrijfgedrag 
te komen. 

De gegevens zouden bovendien moeten worden aangevuld om de doeltreffendheid van het beleid in-
zake het voorschrijven en afleveren van antibiotica verfijnder te kunnen beoordelen. De beschikbare 
gegevens hebben bijvoorbeeld alleen betrekking op terugbetaalde geneesmiddelen, terwijl 11 % van de 
geneesmiddelen die in de apotheek over de toonbank gaan, niet wordt terugbetaald.

Het Rekenhof beveelt de FOD Volksgezondheid en het RIZIV aan om het antibioticabeleid te ana-
lyseren aan de hand van precieze gegevens over alle antibiotica die worden afgeleverd in openbare 
apotheken.

Omkadering van het voorschrijfgedrag

Nationale en internationale instanties hebben heel wat aanbevelingen gedaan om het voorschrijfge-
drag te omkaderen en de kwaliteit ervan te verbeteren, maar die zijn dode letter gebleven. Zo stellen 
de instellingen nog altijd geen instrumenten ter beschikking van de voorschrijvers om hen te helpen de 
passende antibiotica te kiezen en is er geen toezicht op de grootste antibioticavoorschrijvers. 
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Het RIZIV heeft een aantal maatregelen genomen om het voorschrijven van antibiotica in te dijken. Zo  
informeert het de voorschrijvers over hun voorschrijfgedrag en over gewijzigde terugbetalingsvoor-
waarden. Die maatregelen hebben niet geleid tot een kwaliteitsvoller voorschrijfgedrag. Door de gewij-
zigde terugbetalingsvoorwaarden, daarentegen, betalen patiënten nu meer voor antibiotica.

Het Rekenhof concludeert dat het niet met afdoende zekerheid kan verklaren dat de huidige omkade-
ring bijdraagt tot een kwaliteitsvoller voorschrijfgedrag voor antibiotica.

Het Rekenhof beveelt aan om de nationale en internationale aanbevelingen uit te voeren die een 
kwaliteitsvoller voorschrijfgedrag voor antibiotica beogen.

Omkadering van de aflevering 

In openbare apothekers zijn de antibioticaverpakkingen over het algemeen te groot in vergelijking 
met wat er meestal nodig is voor een behandeling, waardoor nutteloze antibiotica worden afgeleverd. 
Bovendien geven apothekers ook antibiotica mee zonder voorschrift. Daardoor circuleren heel wat no-
deloze antibiotica, zelfs als de voorschrijvers zich aan de goede praktijken houden. 

Het Rekenhof beveelt aan om voor de systemische antibiotica in de ambulante zorg de verplich-
ting in te voeren om precies die hoeveelheid af te leveren die nodig is, en de aflevering te controle-
ren om na te gaan of de apotheker altijd een voorschrift vraagt alvorens antibiotica mee te geven.

Nieuw nationaal plan

In november 2021 keurden de betrokken ministers van zowel de federale regering als de deelstaat-
regeringen een nieuw nationaal plan goed om het Belgische antibioticabeleid te verbeteren. Het be-
antwoordt aan de nationale en internationale aanbevelingen die ervoor pleiten een plan op te stellen 
waarbij de sectoren worden betrokken die te maken hebben met antibioticagebruik (gezondheid van 
mens en dier, milieu).

Het plan draagt echter geen oplossingen aan voor de vaststellingen van deze audit, namelijk het ontbre-
ken van toezicht op en evaluatie van het voorschrijfgedrag en de aflevering van antibiotica.

Bovendien omvat het plan geen beschrijving van de efficiëntie van de acties die het naar voren schuift 
om tot een kwaliteitsvoller voorschrijfgedrag en een betere aflevering te komen, en het bepaalt ook 
niet dat de doeltreffendheid van die acties geëvalueerd moet worden. Het risico dat resources worden 
verspild aan ondoeltreffende maatregelen valt dus niet uit te sluiten.

Het plan zou echter wel kunnen leiden tot een efficiënter beleid als de aanbevelingen uit dit verslag erin 
worden opgenomen.

Het Rekenhof beveelt aan de aanbevelingen uit dit verslag op te nemen in het plan en te bepalen 
dat de doeltreffendheid van elke ingestelde actie geëvalueerd moet worden, om zo tot een ver-
standig antibioticagebruik te komen. Het volledige plan zou moeten worden opgevat met de be-
doeling de doeltreffendheid te evalueren.
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Conclusie

De nationale en Europese doelstellingen over het voorschrijven en afleveren van antibiotica zijn nog niet 
gehaald. Zonder doeltreffende maatregelen bestaat het risico dat dat zo blijft. Tot die maatregelen be-
horen bijvoorbeeld het toezicht op de kwaliteit van de voorschriften en de verplichting om antibiotica 
per eenheid af te leveren in de apotheek. De FOD Volksgezondheid, het RIZIV et het FAGG hebben de 
middelen om dat te bewerkstelligen en om de doeltreffendheid ervan te evalueren.
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Beleid inzake het voorschrijven  
en afleveren van antibiotica



Hoofdstuk 1

Inleiding
In 2013 onderzocht het Rekenhof de terugbetaling van geneesmiddelen1. Het stelde tekortkomin-
gen vast in de omkadering van het voorschrijfgedrag en de aflevering van geneesmiddelen. Het 
formuleerde toen o.m. de volgende aanbevelingen:
•  het geneesmiddelenbeleid plannen2;
•  de indicatoren van manifeste afwijking bepalen. Dat zijn de door de wet vereiste indicatoren om 

te evalueren of geneesmiddelenvoorschriften overbodig of onnodig duur zijn3;
•  de voorschrijvers controleren als hun profiel niet strookt met die indicatoren4;
•  reglementaire waarde geven aan de goede praktijken op het vlak van het voorschrijven van 

antibiotica5.

In 2021 besliste het Rekenhof een gerichte opvolging van die audit uit te voeren en daarbij te focus-
sen op de omkadering van het voorschrijfgedrag en de aflevering van antibiotica. Die keuze berust 
op de volgende redenen:
•  Antibiotica bereiken de hele bevolking en een slecht gebruik ervan vormt een bedreiging voor 

de volksgezondheid.
•  Voor het gebruik worden nationaal en internationaal goede praktijken aanbevolen.
•  Het gebruik is gereguleerd en kan door de overheid gecontroleerd worden.

Behalve antibiotica die lokaal worden toegediend, moeten die geneesmiddelen immers in de apo-
theek worden afgeleverd op basis van een voorschrift. Bovendien zegt de wet dat alleen welbe-
paalde zorgverleners geneesmiddelen mogen voorschrijven (zie ••    punt 3.1) en dat alleen apothekers 
geneesmiddelen mogen afleveren (zie ••    punt 4.1).

Voor de volksgezondheid vergt een efficiënt gebruik van antibiotica dus een passend voorschrift 
en een passende aflevering.

1.1 Belang van antibiotica voor de volksgezondheid

1.1.1 Essentiële geneesmiddelen

Antibiotica staan op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(World Health Organisation, WHO)6. Het maatschappelijke belang van die geneesmiddelen is ac-
tueel – infecties adequaat bestrijden – maar geldt ook voor de toekomst, want als antibiotica niet 

1 Rekenhof, Terugbetaling van geneesmiddelen. Performantie van het overheidsbeheer, verslag aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Brussel, december 2013, 176 p., www.rekenhof.be.

2 Op. cit., p. 111 et 112.
3 Op. cit., p. 113.
4 Op. cit., p. 113.
5 Op. cit., p. 125.
6 Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Model list of essential medicines, database geraadpleegd op 20 juni 2022, 

https://list.essentialmeds.org/.

BELEID INZAKE HET VOORSCHRIJVEN EN AFLEVEREN VAN ANTIBIOTICA / 11

https://www.rekenhof.be/Docs/2014_02_TerugbetalingGeneesmiddelen.pdf
http://www.rekenhof.be
https://list.essentialmeds.org/?section=337&indication=&year=&age=&sex=
https://list.essentialmeds.org/


meer werkzaam zijn, kan iedereen, zelfs een jong iemand in goede gezondheid, bezwijken aan een 
bacteriële infectie.

Resistentie tegen antibiotica verspreidt zich echter binnen een bevolking en kan ook de grens 
oversteken naargelang er contacten zijn met buurlanden. De Belgische Staat heeft dus niet alleen 
een verantwoordelijkheid ten opzichte van de eigen bevolking maar ook ten opzichte van de be-
volking van de buurlanden.

1.1.2 Alsmaar resistentere bacteriën

Antibiotica behoren tot de antimicrobiële middelen. Dat zijn geneesmiddelen ter bestrijding van 
micro-organismen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Deze audit beperkt zich tot de bekend-
ste antimicrobiële middelen: de antibiotica. Die werden ontwikkeld om bacteriën te bestrijden die 
schadelijk zijn voor de gezondheid.

Bacteriën vermenigvuldigen zich echter snel, muteren vaak en kunnen daarbij een resistentie ont-
wikkelen tegen antibiotica. Die resistentie is overdraagbaar van mens tot mens, maar ook tussen 
mensen en dieren. Iemand die nog nooit antibiotica heeft genomen, kan dus drager zijn van resis-
tente bacteriën. Als bacteriën resistent worden, kan een simpele infectie fataal aflopen7.

De ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën volgt de frequentie waarmee antibiotica wor-
den afgeleverd. Hoe meer antibiotica er worden afgeleverd, hoe resistenter de bacteriën worden. 
Omgekeerd daalt de resistentie van de bacteriën als er minder antibiotica worden afgeleverd. Dat fe-
nomeen is zichtbaar op landelijke schaal. Een doeltreffend beleid voor het beheer van antibiotica kan 
het aantal resistente bacteriën dus doen afnemen en de efficiëntie van antibiotica doen toenemen.

Antibiotica kunnen overigens ernstige bijwerkingen hebben. Er zo min mogelijk gebruiken is dus 
ook belangrijk op individueel niveau.

1.1.3 Risico’s in samenhang met antibioticaresistentie

Doordat bacteriën resistent worden tegen antibiotica, zijn infecties moeilijker te behandelen, wat 
nare gevolgen heeft (amputaties of functievermindering) of tot overlijdens leidt. Resistente bac-
teriën kunnen zich ook verspreiden in ziekenhuizen en op die manier zogeheten ziekenhuisin-
fecties veroorzaken, d.w.z. infecties die men oploopt tijdens een ziekenhuisverblijf. Hoe groter de 
resistentie, hoe frequenter de nare gevolgen en hoe meer overlijdens er volgen op gewone infecties.

Volgens de WHO bereikt de resistentie van bacteriën gevaarlijk hoge niveaus en ontstaan er nieu-
we resistentiemechanismen die zich alom verspreiden en die ons vermogen om gewone infectie-
ziekten te behandelen in het gedrang brengen8. Binnen de Europese Unie blijft de resistentie van 
bacteriën tegen antibiotica echter toenemen9.

7 WHO, Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, Genève, januari 2016, 45 p., www.who.int.
8 WHO, Résistance aux antibiotiques, update 31 juli 2020, www.who.int.
9 G. Penalva e.a., “Decreasing and stabilising trends of antimicrobial consumption and resistance in Escherichia 

coli and Klebsiella pneumoniae in segmented regression analysis, European Union/European Economic 
Area, 2001 to 2018”, Eurosurveillance, 28 november 2019, volume 24, nr. 46, www.eurosurveillance.org; 
Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding (ECDC), Antimicrobial consumption in the EU/EEA. Annual epidemio-
logical report 2019, Stockholm, november 2020, 25 p., www.ecdc.europa.eu.
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Volgens een recent onderzoek zouden in 2019 wereldwijd 1,17 miljoen overlijdens toe te schrijven 
zijn aan antibioticaresistentie10. Een vroeger onderzoek raamde dat in Europa 33.000 personen, 
waarvan 530 in België, in 2015 zouden zijn overleden als gevolg van antibioticaresistentie11. Het 
aantal overlijdens ligt wellicht nog hoger, want de onderzoeken hielden niet met alle bacteriën 
rekening 12.

Diverse onderzoeken ramen de financiële kosten van antibioticaresistentie. Zo zou volgens een 
raming van de Wereldbank uit 2017 het globale bbp in 2050 met 1,1 % tot 3,8 %13 dalen als er niet 
doeltreffend wordt opgetreden tegen antimicrobiële resistentie. In 2018 zou de antibioticaresis-
tentie volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) jaarlijks 
28 miljoen dollar aan kosten veroorzaken voor de Belgische gezondheidszorg14.

In 2019 was België nog altijd één van de grootste antibioticaverbruikers in Europa, zoals wordt 
uiteengezet in hoofdstuk 2.

1.2 Onderzoeksdomein en onderzoeksvraag

1.2.1 Doel van de audit

De audit gaat over het voorschrijven en het afleveren van antibiotica in openbare apotheken, d.w.z. 
in een ambulante context, niet in de ziekenhuizen. Ambulant afgeleverde antibiotica vertegen-
woordigen immers 93 % van de terugbetaalde antibiotica. De antibiotica die worden afgeleverd in 
rusthuizen zijn daarin vervat omdat ze worden afgeleverd door openbare apotheken.

De effecten van antibiotica op de gezondheid van dieren en op het milieu vallen buiten deze audit.

Deze audit bekijkt de antibiotica van therapeutische klasse ATC J0115. Het ATC-systeem is een in-
ternationale geneesmiddelenclassificatie die wordt beheerd door de WHO en die wordt gebruikt 
op nationaal en Europees niveau. De klasse J01 omvat de systemische antibiotica die een effect 
hebben op het hele lichaam omdat ze oraal worden ingenomen. Lokaal toegediende antibiotica 
behoren dus niet tot de klasse ATC J01. De nationale en internationale rapporten over het gebruik 
van of de resistentie tegen antibiotica beperken zich eveneens tot die klasse van antibiotica.

10 Christopher J. L. Murray e.a., “Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis”, The 
Lancet, 20 januari 2022, volume 399, nr. 10325, p. 629-655, www.thelancet.com.

11 A. Cassini e.a., “Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bac-
teria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis”, The Lancet Infectious 
Diseases, 1 januari 2019, volume 19, nr. 1, p. 56-66, www.thelancet.com.

12 Sciensano, E. Vandael, K. Latour & B. Catry, Antimicrobial consumption in Belgium: 10-year evolution (2010-2019) in commu-
nity, nursing homes and hospitals, Brussel, 2021, 89 p., www.sciensano.be.

13 Wereldbank, Drug-resistant infections: A threat to our economic future, Washington DC, maart 2017, 172 p., 
www.worldbank.org.

14 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), R. Leroy e.a., Proposals for a more effective antibiotic policy in 
Belgium , Brussel, 2019, 386 p., www.kce.fgov.be.

15 WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, ATC/DDD Index, pagina geraadpleegd op 13 juni 2022, 
www.whocc.no.
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1.2.2 Onderzoeksvraag

De audit heeft als centrale onderzoeksvraag: is het Belgische beleid over de ambulante aflevering 
van antibiotica zó georganiseerd dat het de nationale en Europese doelstellingen kan halen die 
ernaar streven de bacteriële resistentie binnen afzienbare termijn in te dijken?

De onderzoeksvraag is op te splitsen in een aantal subvragen:
•  Worden de nationale en de Europese doelstellingen voor het indijken van de bacteriële resisten-

tie gehaald bij het afleveren van antibiotica in een ambulante context?
•  Zijn de operationele doelstellingen, criteria en indicatoren die in België worden gehanteerd co-

herent om de Europese doelstellingen te halen?
•  Is de omkadering efficiënt om een passend voorschrijfgedrag en een passende aflevering van 

antibiotica te garanderen?
•  Volstaan de gegevens om de doeltreffendheid van de omkadering te beoordelen?

1.3 Budgettaire aspecten

De overheidsuitgaven voor de terugbetaling van antibiotica vertegenwoordigen 2 % van alle terug-
betalingen van geneesmiddelen in de ambulante zorg (62 miljoen euro op een totaal van 2.647 mil-
joen euro in 2019)16. De uitgaven dalen: in 1997 beliepen ze nog 170 miljoen euro.

Voor de gezondheidszorg genereert de antibioticaresistentie andere uitgaven, die nog zouden 
kunnen toenemen (zie boven, ••    punt 1.1.3).

1.4 Methode

1.4.1 Normen

De gehanteerde normen bestaan uit de geldende regelgeving en de voornaamste nationale en in-
ternationale aanbevelingen.

De belangrijkste regelgeving steunt op de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, en op de gecoördineerde wet 
van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

De aanbevelingen zijn afkomstig van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health 
Organisation, WHO)17, van de Europese Commissie18, van het Europees Centrum voor 
Ziektepreventie en -bestrijding (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)19, van 
het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)20 en van de Belgische Commissie 
voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (Bapcoc)21. Die werd in 1999 opgericht binnen het 

16 RIZIV, MORSE. Monitoring Of Reimbursement Significant Expenses. Rapport 2020 (données 2019), december 2020, 193 p., 
www.riziv.fgov.be.

17 WHO, Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, op. cit.
18 Europese Commissie, EU-richtsnoeren voor het verstandig geneeskundig gebruik van antimicrobiële stoffen bij de mens, mede-

deling van de Commissie, Publicatieblad van de Europese Unie C-212/01, 1 juli 2017, 12 p., www.eur-lex.europa.eu.
19 ECDC, ECDC country visit to Belgium to discuss antimicrobial resistance issues. Mission report, Stockholm, juli 2018, 35 p., 

www.ecdc.europa.eu.
20 KCE, R. Leroy e.a., op. cit.
21 Bapcoc, Beleidsnota legislatuur 2014-2019, Brussel, 2014, 50 p., https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl.
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directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid. Ze heeft als opdracht een 
rationeel gebruik van antibiotica te stimuleren en de toenemende resistentie van bacteriën te 
bestrijden22.

Schema 1 toont de documenten die bij deze audit als basis dienden om de doelstellingen van het 
Belgische beleid over het voorschrijven en afleveren van antibiotica te identificeren, en om dat 
beleid te evalueren. Verderop in dit verslag wordt naar die documenten verwezen als “de natio-
nale en internationale bronnen” of “de geraadpleegde bronnen”, of door de naam van de instantie 
te vermelden zonder verdere referentie (WHO, Europese Commissie, ECDC, Bapcoc en KCE). De 
doelstellingen en aanbevelingen in de bronnen worden nader uiteengezet in het vervolg van dit 
verslag.

Schema 1 –  Bronnen van de doelstellingen en aanbevelingen

Bron: Rekenhof

De aanbevelingen in deze bronnen hebben in 2021 geleid tot de opmaak van een nationaal plan voor 
de bestrijding van antimicrobiële resistentie. Dat nationaal plan wordt onderzocht in hoofdstuk 5.

1.4.2 Actoren die een rol spelen in het antibioticabeleid

Op federaal niveau zijn de actoren van het antibioticabeleid bij de mens en in de ambulante zorg 
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

22 FOD Volksgezondheid,  Belgische Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (Bapcoc), pagina bijgewerkt op 
8 februari 2022, https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl.
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Gezondheidsproducten (FAGG) en Sciensano. Deze audit gaat niet nader in op de rol van de an-
dere actoren (zie  ••    punt 1.4.2.5).

De scope van de audit beperkte zich in eerste instantie tot de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. 
Toen duidelijk werd dat de vaststellingen en aanbevelingen ook betrekking hadden op het FAGG, 
werd de scope verruimd tot die instelling.

1.4.2.1 FOD Volksgezondheid

De FOD Volksgezondheid is de drijvende kracht achter het antibioticabeleid: hij promoot en co-
ordineert het nationaal plan (zie hoofdstuk 5) en is als dusdanig betrokken bij het beheer van het 
plan en van de resources die worden ingezet om het plan te coördineren.

De FOD Volksgezondheid, waaronder Bapcoc ressorteert, heeft een aantal medewerkers in dienst 
genomen om het werk van de commissie te ondersteunen. Die medewerkers worden rechtstreeks 
bij het nationaal plan betrokken. Hoofdstuk 5 maakt geen onderscheid tussen hun rol en die van 
de andere medewerkers van de FOD Volksgezondheid.

De FOD speelt ook een rol bij een reeks acties in verband met het voorschrijven en afleveren van 
antibiotica. Die acties worden besproken in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.

1.4.2.2 RIZIV

Het RIZIV beheert de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen. Twee 
van zijn operationele diensten hebben bevoegdheden op het vlak van antibiotica: de dienst 
Geneeskundige Verzorging en de dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC).

De dienst Geneeskundige Verzorging regelt de administratie van de sector van de geneeskundige 
verzorging23. De dienst heeft onder meer bevoegdheden op het vlak van de zorgkwaliteit en de 
evaluatie van het voorschrijfgedrag.

De DGEC evalueert en controleert de verstrekkingen van de verzekering voor geneeskundige ver-
zorging24, waaronder het voorschrijven van terugbetaalbare geneesmiddelen.

In het kader van de terugbetaling van geneesmiddelen door de verplichte verzekering geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen heeft het RIZIV dus bevoegdheden waarmee het antibioticavoor-
schrijfgedrag kan omkaderen. •  Hoofdstuk 3 beschrijft de acties in verband met het voorschrijven 
van antibiotica.

23 Artikel 14 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen.

24 Artikel 139 van de voornoemde gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
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1.4.2.3 FAGG

Het FAGG geeft toestemming om geneesmiddelen op de markt te brengen en ziet toe op de afle-
vering van geneesmiddelen door apothekers. Eén van zijn teams houdt zich ook bezig met goed 
geneesmiddelengebruik. Het FAGG beheert ook de gegevens over geneesmiddelenschaarste.

1.4.2.4 Sciensano

Sciensano verzamelt en publiceert gegevens over het gebruik van antibiotica en de resistentie van 
bacteriën. In die hoedanigheid is Sciensano betrokken bij het nationaal plan.

1.4.2.5 Andere actoren

Het KCE publiceerde in 2019 een onderzoeksrapport over het antibioticabeleid (zie ••    punt 1.4.1). De 
rol van het onderzoekscentrum bestaat erin wetenschappelijke adviezen te formuleren over ge-
zondheidstopics. Het is echter niet betrokken bij het antibioticabeleid.

De deelstaatentiteiten vallen buiten het auditdomein omdat de focus op de federale instellingen 
ligt. Preventieacties en informatiecampagnes over antibiotica en de resistentie van bacteriën val-
len eveneens buiten het auditdomein omdat de focus op de omkadering van het voorschrijfgedrag 
en de aflevering ligt.

De adviserend artsen van de ziekenfondsen spelen ook een rol, maar het Rekenhof heeft geen 
rechtstreekse controlebevoegdheid over de ziekenfondsen.

De invloed die patiënten misschien uitoefenen op de voorschrijvers, komt niet aan bod in deze 
audit. Een patiënt kan de voorschrijver beïnvloeden, ook al wordt die invloed volgens het ECDC 
soms overschat door de voorschrijvers. Inspelen op de patiënt zou dus onrechtstreeks een impact 
kunnen hebben op de voorschrijver, maar dergelijke initiatieven verlopen meestal via informatie-
campagnes en die vallen buiten het auditdomein. Zich rechtstreeks tot de voorschrijvers richten 
behoort wel tot de bevoegdheid van de overheid en de impact van die acties kan rechtstreeks 
worden gemeten dankzij de bestaande gegevens over voorschriften. Bovendien is de voorschrijver 
wettelijk gezien de enige die verantwoordelijk is voor een voorschrift.

1.4.3 Gesprekken en contacten

Bij de dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV werden gesprekken gevoerd met de lei-
dinggevenden en met leden van de directie Farmaceutisch Beleid en van de directie Onderzoek, 
Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie; bij de DGEC werden gesprekken gevoerd met de directeur-ge-
neraal en met leden van de directie Controle en de directie Evaluatie. Bij de FOD Volksgezondheid 
werden personen geïnterviewd uit de diensten van de voorzitter of uit het team dat steun ver-
leent aan Bapcoc. Bij het FAGG werd iemand van het directoraat-generaal POST vergunning 
geïnterviewd.

Daarnaast werden gesprekken gevoerd met onderzoekers van het KCE die hadden meegewerkt 
aan het rapport Voorstellen voor een effectiever antibioticabeleid in België (2019)25 en met de lei-
dinggevende van de dienst Disease Programme AMR and Healthcare-Associated Infections van het 
ECDC (die ook aanwezig was bij het bezoek van het ECDC aan België in 2017).

25 KCE, R. Leroy e.a., op. cit.
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Schema 2 toont met welke instanties en diensten gesprekken werden gevoerd.

Schema 2 –  Lijst van de bevraagde diensten

Bron: Rekenhof

Bijkomende informatie werd gehaald bij:
•  internationale instanties die aanbevelingen formuleren over antibiotica, zoals de WHO, de 

Europese Commissie en het ECDC;
•  nationale instanties met bevoegdheden op het vlak van de volksgezondheid, zoals het KCE, 

Sciensano en het InterMutualistisch Agentschap (IMA).

1.4.4 Gegevens

De meest recente gegevens die werden gebruikt, dateren van 2019 omdat de gezondheidszorg na-
dien sterk getroffen werd door het coronavirus.

Het RIZIV bezorgde gegevens over de antibiotica die in openbare apotheken werden afgeleverd en 
die aan patiënten werden terugbetaald in de periode van 1997 tot 2019. Die gegevens vermeldden 
onder meer:
•  het type terugbetaald antibioticum;
•  het aantal doses;
•  het type verpakking (bv. dozen met 10 tabletten);
•  de kosten ten laste van het RIZIV (het terugbetaalde deel);
•  de kosten ten laste van de patiënten (het niet-terugbetaalde deel).

Het RIZIV deelde ook het aantal terugbetaalde doses per type voorschrijver mee voor de jaren 
2009, 2014 en 2019, alsook het percentage antibiotica dat groothandels tussen 2011 en 2019 ver-
kochten aan apothekers in de ambulante zorg.
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De audit steunt ook op de gegevens die beschikbaar zijn op de website van het ECDC en op de ge-
gevens die Sciensano publiceert.

Bij gebrek aan andere beschikbare gegevens werd voor deze audit gebruik gemaakt van de re-
sultaten van de eurobarometer. Dat onderzoek berust op een enquête tussen 8 en 26 septem-
ber 2018 van duizend personen in elk land van de Europese Unie. Ze werden onder meer bevraagd 
over de laatst ontvangen antibiotica. Het onderzoek geeft een indicatie van de manier waarop 
antibiotica worden gebruikt in België, in vergelijking met de andere landen. Het onderzoek, waar-
van de geldigheid is erkend door het ECDC, staaft andere gegevens en vormt een bewijskrachtig 
element zolang het niet wordt tegengesproken door andere elementen waarvan de geldigheid ho-
ger wordt ingeschat26.

1.4.5 Antwoord van de geauditeerden

De drie geauditeerde instellingen hebben op 31 augustus 2022 in een gezamenlijke brief com-
mentaar op het ontwerpverslag aan het Rekenhof bezorgd. Die werd in het verslag verwerkt. De 
instelling in kwestie wordt vernoemd als ze geïdentificeerd kon worden in de commentaar. Zo niet 
wordt het antwoord toegeschreven aan het geheel van de geauditeerden.

Daarnaast ontving het Rekenhof op 5 september 2022 per mail een versie van het ontwerpverslag 
waarin wijzigingen en kanttekeningen waren aangebracht. Ook daar werd rekening mee gehou-
den als de opmerkingen de tekst beter maakten.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid reageerde per brief van 2 september 2022 op 
het ontwerpverslag. Dat antwoord is als bijlage opgenomen.

1.5 Onderzoeksverloop

17 maart 2021 Aankondiging van de audit aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD 
Volksgezondheid en aan de administrateur-generaal van het RIZIV

April tot december 2021 Auditwerkzaamheden

22 december 2021 Exit meeting met het RIZIV

13 januari 2022 Exit meeting met de FOD Volksgezondheid 

20 juli 2022 Verzending van het ontwerpverslag naar de minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, naar de administrateur-generaal van het RIZIV, 
naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid 
en naar de administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

5 september 2022 Ontvangst van het antwoord van de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid en van het gezamenlijke antwoord van de drie geau-
diteerde instellingen 

26 Europese Commissie, Special Eurobarometer 478 report. Antimicrobial resistance, Brussel, november 2018, p. 19, 
www.data.europa.eu.
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Hoofdstuk 2

Doelstellingen, indicatoren  
en beschikbare gegevens
Dit hoofdstuk overloopt eerst de voornaamste doelstellingen, indicatoren en gegevens waarmee 
kan worden beoordeeld hoeveel vooruitgang het Belgische beleid inzake het voorschrijven en afle-
veren van antibiotica heeft geboekt. Daarna volgt een beschrijving van de gegevens die nodig zijn 
voor die beoordeling en tot slot schetst het hoofdstuk de vaststellingen en aanbevelingen.

In dit hoofdstuk wordt met ‘indicator’ een gegeven bedoeld (of een combinatie van gegevens) 
waarmee landen kunnen worden vergeleken of waarmee geëvalueerd kan worden in hoeverre een 
doelstelling werd bereikt.

2.1 Doelstellingen

De bestrijding van antibioticaresistentie kadert in de derde doelstelling voor duurzame ontwik-
keling van de Verenigde Naties (VN): een goede gezondheid garanderen en welzijn promoten voor 
alle leeftijden. Eén van de indicatoren waarmee die doelstelling wordt opgevolgd, is het percentage 
bloedvergiftigingen veroorzaakt door een organisme dat resistent is tegen de toegediende antimi-
crobiële stoffen27.

Die strijd vormt ook een onderdeel van de opdracht van de WHO. Een van de doelstellingen is het 
gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen te optimaliseren bij mens en dier, onder meer door de 
menselijke consumptie van antimicrobiële stoffen te verminderen28. Volgens de WHO moet het 
voorschrijven en afleveren op basis van wetenschappelijke gegevens de norm zijn29.

De geraadpleegde nationale en internationale bronnen zijn unaniem: om de resistentie van bac-
teriën te bestrijden, moet verstandig worden omgesprongen met antibiotica, d.w.z. dat ze alleen 
mogen worden voorgeschreven en afgeleverd als het noodzakelijk is volgens de goede praktijken 
die berusten op feitelijke gegevens. Die bronnen verwijzen ook wel naar de goede praktijken als 
klinische praktijkrichtlijnen30, evidence based richtlijnen31 of evidence based guidelines32.

27 VN, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, resolutie A/RES/70/1 van de algemene vergade-
ring van 25 september 2015, New York, 2015, 38 p., www.un.org.

28 WHO, Global action plan on antimicrobial resistance, op. cit.
29 WHO, op. cit.
30 Bapcoc, op. cit.
31 KCE, R. Leroy e.a., op cit.
32 ECDC, ECDC country visit to Belgium to discuss antimicrobial resistance issues. Mission report, op. cit.
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2.1.1 Europese doelstellingen

Ook de Europese Commissie beschouwt de bestrijding van de resistentie tegen antimicrobiële 
stoffen als een prioriteit33, en hetzelfde geldt voor het Europees Centrum voor Ziektepreventie en 
-bestrijding (ECDC), dat de evolutie van de resistenties tegen antimicrobiële stoffen binnen de 
Europese Unie monitort 34.

De Europese Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd om het verstandig gebruik van antimi-
crobiële stoffen te promoten35. Ze baseerde zich daarvoor op het actieplan van de WHO en op een 
rapport van het ECDC36. Het ECDC moedigt de Europese landen ook aan zich te beperken tot een 
verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen.

Noch de Commissie noch het ECDC heeft becijferde doelstellingen bepaald. Daarom heeft het 
Rekenhof de Belgische gegevens getoetst aan het Europese gemiddelde en aan de gegevens van 
het Europese land dat de beste resultaten voorlegt op het vlak van het verstandige gebruik van 
antibiotica.

2.1.2 Nationale doelstellingen

In 2014 definieerde Bapcoc in haar beleidsnota voor de legislatuur 2014-2019 drie operationele 
doelstellingen met becijferde streefdoelen37. De doelstellingen berusten op diverse indicatoren: de 
hoeveelheid antibiotica die in de ambulante zorg wordt gebruikt (zie ••    punt 2.2.2) en de verhouding 
tussen diverse soorten afgeleverde antibiotica (zie ••    punt 2.3.2). Het ECDC en het KCE hanteren ook 
dergelijke indicatoren (zie ••    punt 2.2.1 en ••    punt 2.3.1)38.

De doelstellingen en indicatoren waarmee in België wordt gewerkt, stroken dus met de Europese 
indicatoren.

2.2 Hoeveelheid afgeleverde antibiotica: Europese vergelijking en evolutie 
in België

2.2.1 Europees niveau

Het ECDC publiceert elk jaar een stand van zaken van het antibioticagebruik in een dertigtal 
Europese landen (waaronder de EU-lidstaten). Om die landen te vergelijken gebruikt het de ge-
gevens die elk land meedeelt over de Defined Daily Doses (DDD). De DDD is een internationaal 
overeengekomen maatstaf39 en staat voor de aanbevolen dagelijkse dosis om een volwassene van 

33 Europese Commissie, A European One Health action plan against antimicrobial resistance (AMR), mededeling van de 
Commissie, juni 2017, 24 p., www.ec.europa.eu.

34 https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption.
35 Europese Commissie, EU-richtsnoeren voor het verstandig geneeskundig gebruik van antimicrobiële stoffen bij de mens,  

op. cit.
36 ECDC, Proposals for EU guidelines on the prudent use of antimicrobials in humans, Stockholm, februari 2017, 22 p., 

www.ecdc.europa.eu.
37 Bapcoc, op. cit.
38 KCE, R. Leroy e.a., op. cit.; KCE, C. Devos e.a., De performantie van het Belgische gezondheidssysteem - rapport 2019 , Brussel, 

2019, 122 p., www.kce.fgov.be.
39 WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Definition and general considerations, pagina geraadpleegd op 

5 mei 2022, www.whocc.no.
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gemiddeld gewicht te behandelen40. In de statistieken over het geneesmiddelengebruik door de 
bevolking wordt de DDD meestal berekend per 1.000 inwoners per dag.

In België bezorgt Sciensano de gegevens van het RIZIV aan het ECDC.

Volgens de gegevens van het ECDC was België in 2019 een van de landen waar het meest antibi-
otica in de ambulante zorg werden afgeleverd (zie grafiek 1 hierna). In DDD per 1.000 inwoners 
per dag stond België op de 22e plaats in een rangschikking met 30 landen (gerangschikt volgens 
oplopende hoeveelheid), met een consumptie (20 DDD) die hoger was dan het gemiddelde van de 
Europese landen (18 DDD)41.

De hoeveelheid antibiotica die in België worden afgeleverd, ligt in werkelijkheid nog hoger. De ge-
gevens die België meedeelt, omvatten immers alleen de terugbetaalde antibiotica terwijl 73 % van 
de Europese landen in grafiek 1, waaronder Nederland, cijfers meedelen die zowel de terugbetaal-
de als de niet-terugbetaalde antibiotica omvatten42. In 2019 vertegenwoordigden de terugbetaalde 
antibiotica in België volgens het RIZIV maar 89 % van de door de apotheken verkochte antibiotica 
(zie ••    punt 2.4.1). Als alle afgeleverde antibiotica in aanmerking zouden zijn genomen, zou België op 
plaats 24 staan in de rangschikking, met 22 DDD per 1.000 inwoners per dag. Nederland, dat op de 
eerste plaats staat (9 DDD), gebruikt 2,6 keer minder antibiotica in de ambulante zorg dan België.

40 ECDC, Antimicrobial consumption in the EU/EEA. Annual epidemiological report 2019, op. cit.
41 Ibid., p. 38.
42 ECDC, Data source overview of antimicrobial consumption, Stockholm, 2021, www.ecdc.europa.eu.
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Grafiek 1 –  België is één van de Europese landen waar het meest antibiotica worden afgeleverd, in aantal 
DDD per 1.000 inwoners per dag

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van het ECDC (2020) en van het RIZIV (2021)

In zijn antwoord stelt het RIZIV dat het aantal afgeleverde doses in een land verband kan houden 
met richtlijnen over antibioticadosering, die op hun beurt verband houden met de bacteriere-
sistentie. Zo ligt bij de behandeling van een longontsteking de aanbevolen dosis amoxicilline in 
België bijna drie keer hoger dan in Nederland. Het Rekenhof herhaalt dat het ECDC aangeeft dat 
hoe meer antibiotica worden afgeleverd in een land, hoe resistenter de bacteriën worden en hoe 
minder effect de antibiotica hebben, waardoor steeds hogere doses nodig zijn. Ter vergelijking: 
in Nederland, waar minder antibiotica worden afgeleverd dan in België, zijn er minder resistente 
bacteriën dan in België43.

43 ECDC, Antimicrobial resistance in the EU/EEA (EARS-Net) - Annual epidemiological report for 2019, pagina bijgewerkt op 
18 november 2020, www.ecdc.europa.eu.

22

18

0 5 10 15 20 25 30 35

Nederland
Oostenrijk

Estland
Zweden

Duitsland
Slovenië
Letland
Finland

Hongarije
Denemarken

Noorwegen
Litouwen

Verenigd Koninkrijk
Tsjechië
Kroatië
IJsland

Portugal
Slovakije

Malta
Bulgarije

Luxemburg
België

Italië
Ierland

Polen
Spanje

Frankrijk
Roemenië

Cyprus
Griekenland

Europees gemiddelde

9

Nederland

België:
afgeleverde doses
(raming Rekenhof)

BELEID INZAKE HET VOORSCHRIJVEN EN AFLEVEREN VAN ANTIBIOTICA / 23

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-antimicrobial-resistance-europe-2019


2.2.2 Nationaal niveau

2.2.2.1 Evolutie van het aantal doses

Bapcoc heeft geen specifieke doelstelling bepaald voor afgeleverde doses antibiotica.

Het Rekenhof heeft de evolutie van het aantal doses sinds 1997 becijferd. Volgens de gegevens van 
het RIZIV en rekening houdend met de evolutie van het aantal inwoners in België44, was het aantal 
terugbetaalde DDD antibiotica per 1000 inwoners per dag in 2019 met 13 % gedaald ten opzichte 
van 1997. In 2019 was dat aantal echter vergelijkbaar met dat van 2004. Grafiek 2 bevat ook een 
raming van het totale aantal afgeleverde DDD antibiotica per 1.000 inwoners per dag. Die volgt 
sinds 2011 dezelfde tendens als die van het aantal terugbetaalde antibiotica45.

Grafiek 2 –  Het aantal DDD per 1.000 inwoners per dag fluctueerde tussen 1997 en 2019, maar het niveau 
van 2019 is identiek aan dat van 2004

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van het RIZIV voor wat de antibiotica betreft, en op basis van de gege-
vens van Statbel voor wat de bevolking betreft

Het aantal terugbetaalde doses fluctueert, wat onder meer verband zou kunnen houden met het 
feit dat verpakkingen grotere doses antibiotica bevatten (zie punt 4.2).

2.2.2.2 Evolutie van het aantal voorgeschreven verpakkingen

Het aantal voorschriften voor antibiotica is een andere indicator die wordt gebruikt om het anti-
bioticabeleid te evalueren. Volgens Bapcoc bedroeg dat aantal in 2014 “meer dan 800 voorschrif-
ten per 1.000 inwoners per jaar”. In haar beleidsnota van 2014 was een van de doelstellingen van 

44 Belgisch Statistiekbureau (Statbel), Structuur van de bevolking. Cijfers. Bevolking per gemeente op 1 januari (1992-2021),  
database geraadpleegd op 5 juli 2021, www.statbel.fgov.be.

45 Het RIZIV deelt die gegevens mee sinds 2011 (dat is het eerste jaar waarvoor die gegevens beschikbaar waren).
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Bapcoc dat aantal terug te brengen tot 600 in 2020 en tot 400 in 202546. Het aantal voorschriften 
zou dus met de helft moeten dalen, wat een ambitieuze doelstelling was, maar de vergelijking met 
Nederland toont aan dat zo’n cijfer haalbaar is.

Om de doelstellingen van Bapcoc te evalueren, had Sciensano in zijn verslag over de antibiotica-
consumptie in België geen gebruik gemaakt van gegevens over het aantal voorschriften, terwijl 
het RIZIV over die gegevens beschikt. Het aantal voorschriften werd geraamd op basis van het 
aantal terugbetaalde verpakkingen, omdat één verpakking meestal overeenstemt met één voor-
schrift. Op die basis zouden 700 voorschriften per 1.000 inwoners zijn terugbetaald in 201947. 
Uitgaande van een lineaire daling om van 800 voorschriften in 2014 te komen tot 600 in 2020, had 
het aantal voorschriften 633 moeten zijn in 2019.

Het Rekenhof berekende dat in 2019 het aantal terugbetaalde verpakkingen met nagenoeg de helft 
(-47 %) was gedaald sinds 1997 (zie grafiek 3). Die daling was echter vooral te merken vóór 2004. 
Nadien vertraagde ze.

Grafiek 3 –  Het aantal terugbetaalde verpakkingen per 1.000 inwoners daalde tussen 1997 en 2019

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van het RIZIV

Het verschil tussen de daling van het aantal terugbetaalde doses (-13 %) en de daling van het aan-
tal terugbetaalde verpakkingen (-47 %) sinds 1997 vloeit a priori voort uit het feit dat de verpak-
kingen een hoger aantal doses bevatten (zie ••    punt 4.2).

De evolutie van het aantal voorgeschreven verpakkingen is dus geen relevante indicator om de 
evolutie van het aantal afgeleverde antibiotica te analyseren.

46 Bapcoc, op. cit.
47 Sciensano, E. Vandael, K. Latour & B. Catry, op. cit.
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2.3 Kwaliteit van de voorschriften

De enige bruikbare indicatoren waarmee kan worden beoordeeld in hoeverre de voorschriften 
beantwoorden aan de goede praktijken, berusten op de gebruiksverhouding van een bepaald type 
antibiotica in vergelijking met de andere.

In zijn antwoord herinnert het RIZIV eraan dat de dienst Geneeskundige Verzorging kwaliteits-
indicatoren aan het Rekenhof bezorgde die door Bapcoc waren voorgesteld en door de Nationale 
Raad voor Kwaliteitspromotie waren gevalideerd. Aan die indicatoren zijn ‘acceptabele grenswaar-
den’ gekoppeld. Ze berusten op één gegeven: de indicatie waarvoor een antibioticum wordt voor-
geschreven en die vervat is in het elektronisch medisch dossier. Het Rekenhof merkt op dat die 
indicatoren niet bruikbaar zijn. Zoals het RIZIV aangeeft in zijn antwoord, heeft het immers geen 
toegang tot een database waarin die indicaties zijn opgenomen.

Met de beschikbare kwaliteitsindicatoren kan worden nagegaan of de goede praktijk wordt toege-
past om bepaalde antibiotica pas in tweede lijn voor te schrijven, d.w.z. na eerst een ander (eerste-
lijns)antibioticum te hebben geprobeerd. Die goede praktijk wil de resistentie van bacteriën tegen 
tweedelijnsantibiotica indijken, zodat die stoffen effect blijven hebben bij ernstige of weerbarstige 
infecties. Het volume tweedelijnsantibiotica binnen de totale antibiotica kan aldus de globale 
kwaliteit van de voorschriften onthullen. Die verhouding moet zo laag mogelijk zijn.

Die goede praktijken hangen echter af van de beschikbaarheid van eerstelijnsantibiotica. Als daar 
immers schaarste is, kan de voorschrijver zich genoodzaakt zien een minder geschikt tweedelijn-
santibioticum voor te schrijven.

In zijn antwoord vermeldt het RIZIV dat sommige tweedelijnsantibiotica bij specifieke indicaties 
ook kunnen worden voorgeschreven als eerstelijnsantibiotica. Dat is bijvoorbeeld het geval bij be-
paalde resistente bacteriën, die aan het licht komen door een zogeheten antibiogramtest.

2.3.1 Europees niveau

Twee indicatoren van het ECDC48 leunen nauw aan bij de Belgische indicatoren die worden ge-
bruikt om de kwaliteit van de voorschriften in te schatten en waarmee België met de andere 
Europese landen kan worden vergeleken.

De eerste indicator berust op het gebruik van amoxicilline in combinatie met clavulaanzuur. Die 
combinatie is bedoeld om de resistentie van bepaalde bacteriën doeltreffender te kunnen bestrij-
den en zou dus zo min mogelijk gebruikt mogen worden. In België lag het gebruik van dat gecom-
bineerde antibioticum in 2019 echter hoger dan het gemiddelde van de Europese landen (24 % 
tegenover 19 %), uitgedrukt in aantal terugbetaalde antibiotica. Als ook de niet-terugbetaalde 
antibiotica in aanmerking worden genomen, daalt het percentage tot 22 %, maar dat verandert 
niets aan de rangschikking van België volgens die indicator (19e op de 30 landen in de vergelijking 
van het ECDC).

De andere indicator betreft de fluorchinolonen. Dat zijn antibiotica die ongewenste, invaliderende 
en mogelijk onomkeerbare bijwerkingen kunnen hebben. In 2019 besloot de Europese Commissie 

48 ECDC, Quality indicators for antibiotic consumption in the community, pagina geraadpleegd op 16 mei 2022, 
www.ecdc.europa.eu.
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het gebruik ervan te beperken49. Als ook de niet-terugbetaalde antibiotica in aanmerking worden 
genomen, ligt het gebruik van fluorchinolonen in België verhoudingsgewijs even hoog als het ge-
middelde van de Europese landen (7 %), waardoor België op de 14e plaats staat in de rangschikking 
met 30 landen. Op de website van het ECDC wordt het Belgische percentage (3 %) onderschat om-
dat het alleen de terugbetaalde fluorchinolonen meetelt. In 2019 werd 61 % van de fluorchinolonen 
echter niet terugbetaald (zie ••    punt 3.6.3.2).

2.3.2 Nationaal niveau

In 2014 bepaalde Bapcoc twee doelstellingen50 voor de globale kwaliteit van de voorschriften.

De eerste doelstelling wou de hoeveelheid fluorchinolonen binnen de totale antibiotica vermin-
deren tot 5 % in 2018 (in plaats van 10 % in 2014). In 2019 vertegenwoordigden de fluorchinolonen 
(terugbetaald en niet-terugbetaald) echter nog 7 % van de afgeleverde antibiotica51.

De tweede doelstelling betrof de verhouding tussen twee verwante antibiotica: amoxicilline, dat 
aangewezen is bij een groot aantal infecties, en amoxicilline in combinatie met clavulaanzuur, dat 
wordt gebruikt als er sprake is van resistente bacteriën. Bapcoc wou het gebruik van dat tweede 
antibioticum terugdringen en in 2018 komen tot een verhouding 80/20 (in plaats van 50/50 in 
2014). In 2019 was de verhouding echter nauwelijks veranderd, want ze beliep nog 51/4952.

Uit die gegevens blijkt dat heel wat voorschriften niet stroken met de goede praktijken. Er worden 
immers al te vaak tweedelijnsantibiotica voorgeschreven in plaats van eerstelijnsantibiotica.

De resultaten van de eurobarometer (zie ••    punt 1.4.4) bevestigen die vaststelling: 19 % van de res-
pondenten (tegenover 3 % in Nederland) verklaren een antibioticum te hebben gekregen bij griep, 
terwijl die ziekte niet door een bacterie maar door een virus wordt veroorzaakt (en virussen zijn 
ongevoelig voor antibiotica). Binnen de EU-landen is België het tweede land met zo’n hoge score. 
Bovendien verklaarde 14 % van de respondenten (tegenover 1 % in Nederland) onlangs antibiotica 
te hebben genomen bij een verkoudheid53 (een milde aandoening die niet reageert op antibiotica).

Volgens het RIZIV is de kwaliteit van de voorschriften een wijdverspreid probleem en zou het alle 
voorschrijvers betreffen. Het Rekenhof kan die bewering niet verifiëren, want het RIZIV heeft 
geen gegevens meegedeeld over de antibioticavoorschriften per voorschrijver. Er valt dus niet uit 
te maken of alle voorschrijvers de goede praktijken niet volgen, of maar een deel van hen.

2.4 Benodigde gegevens om de doelstellingen te beoordelen

De geraadpleegde internationale bronnen en het KCE pleiten ervoor om het antibioticagebruik 
te monitoren en om de strategieën te evalueren die een passend antibioticagebruik promoten. 
Daartoe moeten nauwkeurige gegevens worden verzameld over de voorgeschreven en de afgele-
verde antibiotica.

49 Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), Disabling and potentially permanent side effects lead to suspension or restrictions 
of quinolone and fluoroquinolone antibiotics, Amsterdam, 2019, 4 p., www.ema.europa.eu.

50 Bapcoc, op. cit.
51 Sciensano, E. Vandael, K. Latour & B. Catry, op. cit., p. 9.
52 Ibid.
53 Europese Commissie, Special Eurobarometer 478 report. Antimicrobial resistance, op. cit.
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2.4.1	 Gegevens	over	de	aflevering	van	antibiotica

Het RIZIV heeft maar toegang tot een deel van de gegevens over de afgeleverde antibiotica. Schema 
3 schetst welke databases er zoal bestaan over afgeleverde geneesmiddelen.

Schema 3 –  Het RIZIV heeft geen toegang tot alle gegevens over geneesmiddelen

Bron: Rekenhof

In de database van de ziekenfondsen, Pharmanet, waartoe het RIZIV toegang heeft, zitten al-
leen gegevens over terugbetaalde antibiotica (de kleinste cirkel in schema 3). Volgens het RIZIV 
vertegenwoordigden die in 2019 maar 89 % van de antibiotica die groothandels aan de apotheken 
verkopen (de grootste cirkel in schema 3). In het schema verschillen de cirkels ‘Terugbetaald’, 
‘Voorgeschreven’ en ‘Afgeleverd’ van grootte omdat een deel van de voorgeschreven antibiotica 
niet wordt terugbetaald (zie ••    punt 3.6.3.2) en een ander deel wordt afgeleverd zonder voorschrift 
(zie ••    punt 4.1). In het schema is de laatste cirkel (‘Geleverd door groothandels’) groter dan de cirkel 
‘Afgeleverd’ maar in de praktijk zouden beide cirkels even groot kunnen zijn (zie  ••    punt 4.1).

Het RIZIV kon het volume afgeleverde maar niet-terugbetaalde antibiotica becijferen dankzij de 
gegevens over de farmaceutische producten die de groothandels leveren. Die gegevens worden 
verzameld door de firma IQVIA, die de informatie vervolgens doorverkoopt aan commerciële be-
drijven maar ook aan het RIZIV.

De vzw Farmaflux verzamelt de gegevens over alle antibiotica (al dan niet terugbetaald) die wor-
den voorgeschreven en afgeleverd in de apotheek. De vzw werd opgericht door apothekers om de 
gegevens te verzamelen over alle voorgeschreven geneesmiddelen in het kader van het beheer van 
het gedeeld farmaceutisch dossier. Er is echter geen wettelijk kader dat de gegevensoverdracht 
tussen de vzw Farmaflux en het RIZIV regelt.
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Door een recente wetswijziging kan het RIZIV toegang krijgen tot de gegevens over voorgeschre-
ven maar niet-terugbetaalde geneesmiddelen die worden afgeleverd in de apotheek, op voorwaar-
de dat een koninklijk besluit de nadere regels voor die toegang vastlegt54.

2.4.2 Gegevens over het aantal voorschriften en patiënten per voorschrijver

Om de doeltreffendheid te beoordelen van de acties in verband met het voorschrijven van antibio-
tica, beschikt het RIZIV per voorschrijver over gegevens met betrekking tot het aantal voorschrif-
ten, de omvang van het patiëntenbestand, de doses en de soorten voorgeschreven antibiotica. Die 
gegevens zijn niet openbaar. Ze gaan, zoals gezegd, alleen over de terugbetaalde antibiotica.

Het RIZIV heeft die op lokaal niveau samengevoegde gegevens in 2019 gebruikt om voor verschil-
lende geografische zones de volumes antibiotica te vergelijken die huisartsen in 2016 voorschre-
ven. Die vergelijking verschaft echter geen informatie over de evolutie van de kwaliteit van de 
voorschriften55, vermits het RIZIV die gegevens daar niet voor gebruikt, hoewel de evolutie van de 
voorschriften en van de voorgeschreven antibiotica per voorschrijver zou kunnen worden geëva-
lueerd aan de hand van die gegevens.

Het Rekenhof heeft die gegevens (anoniem gemaakt en niet samengevoegd) opgevraagd bij het 
RIZIV. Dat is niet op dat verzoek ingegaan. In 2021 beschikte Sciensano ook niet over gegevens 
over het aantal voorschriften (zie ••    punt 2.2.2.2).

Aangezien het RIZIV de detailgegevens over het aantal voorschriften per patiënt en per voor-
schrijver niet benut of meedeelt, kan de voortgang van het antibioticabeleid niet nauwkeurig wor-
den beoordeeld.

In zijn antwoord vermeldt de FOD Volksgezondheid dat Sciensano eind 2022 een onderzoek zal 
lanceren dat in detail het voorschrijfgedrag van huisartsen, specialisten en tandartsen in de am-
bulante zorg zal beschrijven.

2.4.3 Gegevens over de indicatie waarvoor een antibioticum werd voorgeschreven

Voor de volledigheid zouden de gegevens, naargelang van de geraadpleegde bronnen, onder meer 
de indicatie moeten vermelden waarvoor het voorschrift werd opgesteld. Een indicatie is minder 
precies dan een diagnose omdat ze niet de exacte pathologie vermeldt (bv. het precieze soort long-
ontsteking) maar een algemene term (bv. infectie van de luchtwegen). Om nuttig te zijn, moet de 
indicatie voldoende precies zijn om de navolging van de goede praktijken te kunnen opvolgen, 
maar ook voldoende ruim om de identiteit van de patiënt of van de voorschrijver niet te onthullen. 
Om aan die twee vereisten te kunnen voldoen, moet de navolging van de goede praktijken worden 
berekend voor een gebied dat voldoende groot is.

54 Artikel 165 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, zoals gewijzigd door artikel 78 van de wet van 18 mei 2022 houdende diverse dringende bepalingen 
inzake gezondheid.

55 RIZIV, Feedback over de huisartsenpraktijken - Resultaten Lokale kwaliteitsgroepen (LOK’s) voor de medische huizen/
wijkgezondheidscentra (data 2016), pagina bijgewerkt op 18 februari 2020, www.riziv.fgov.be. RIZIV, Feedback over de 
huisartsenpraktijken - Resultaten Lokale kwaliteitsgroepen (LOK’s) voor de prestatiegeneeskunde (data 2016), pagina bijge-
werkt op 18 februari 2020, www.riziv.fgov.be.
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In tegenstelling tot wat de geraadpleegde bronnen aanbevelen, verplicht de huidige regelgeving 
voorschrijvers niet de indicatie op het antibioticavoorschrift te vermelden. Het RIZIV heeft geen 
toegang tot een database die vermeldt voor welke indicaties een antibioticum werd voorgeschre-
ven. Dat gegeven is dus niet voorhanden. Dit thema wordt verder besproken in ••    punt 3.7.4.

2.5 Conclusies en aanbevelingen

De volgende vaststellingen en aanbevelingen hebben uitsluitend betrekking op de doelstellingen 
en de gegevens. De omkadering van het voorschrijfgedrag en de aflevering van antibiotica komen 
in de volgende hoofdstukken aan bod.

Het Rekenhof stelt het volgende vast:
1. In 2019 werden de nationale doelstellingen niet gehaald, noch wat de kwaliteit noch wat de 

kwantiteit van de voorschriften betreft.
2. De nationale doelstellingen en de gehanteerde indicatoren stroken met de Europese doelstel-

lingen en indicatoren.
3. Via de database van IQVIA  kan het RIZIV het volume afgeleverde antibiotica (al dan niet 

terugbetaald) berekenen, maar het RIZIV deelt aan Sciensano alleen de gegevens mee over 
terugbetaalde antibiotica, waardoor de in België gebruikte hoeveelheden onderschat zijn.

4. Het RIZIV beschikt over gegevens waarmee de kwaliteit van de voorschriften per voorschrijver 
kan worden beoordeeld en waarmee dus de voortgang van het antibioticabeleid kan worden 
gemonitord. Het RIZIV gebruikt die gegevens daar echter niet voor en het deelt de gegevens 
ook niet mee in geanonimiseerde vorm.

5. Het RIZIV beschikt niet over precieze gegevens over afgeleverde maar niet-terugbetaalde an-
tibiotica (al dan niet voorgeschreven).

Het Rekenhof concludeert dat de doelstellingen niet gehaald zijn en dat er gegevens ontbreken 
om de evolutie van de kwaliteit van het voorschrijven en afleveren van antibiotica nauwgezet te 
beoordelen.

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen.

Thema Aanbeveling Gericht tot

Doelstellingen, 
indicatoren en 
beschikbare 
gegevens

1  
Een regelgevend kader opstellen zodat het RIZIV over precieze 
gegevens kan beschikken met betrekking tot alle antibiotica die in 
de ambulante zorg worden afgeleverd (al dan niet terugbetaald, al 
dan niet voorgeschreven). 

Minister 
RIZIV

2  
Aan Sciensano gegevens bezorgen over alle antibiotica die in de 
ambulante zorg worden afgeleverd, zodat Sciensano die informatie 
kan doorgeven aan het ECDC

RIZIV
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Hoofdstuk 3

Acties in verband met  
het voorschrijven
Uit de beschikbare indicatoren op nationaal niveau blijkt dat de doelstelling voor het verstandige 
gebruik van antibiotica in België niet gehaald werd in 2019 (zie hoofdstuk 2). Die resultaten to-
nen dat de goede voorschrijfpraktijken nog niet voldoende worden toegepast. Om daar iets aan te 
doen, bevelen de geraadpleegde nationale en internationale bronnen (zie ••    punt 1.4.1) het volgende 
aan:
•  de goede praktijken toegankelijk maken;
•  permanente bijscholing verplicht maken;
•  de voorschrijvers tools aanreiken die kunnen helpen bij het nemen van beslissingen;
•  het voorschrijven van bepaalde antibiotica beperken;
•  de navolging van de goede praktijken aanmoedigen en controleren.

Dit hoofdstuk overloopt eerst de wettelijke regels op het vlak van voorschrijven en beschrijft na-
dien voor elk van die acties de aanbevolen maatregelen, de genomen maatregelen en de mogelijke 
verbeteringen.

3.1 Wettelijke regels op het vlak van voorschrijven

De wet garandeert de therapeutische vrijheid van de zorgverlener maar preciseert:  “De gezond-
heidszorgbeoefenaar laat zich […] leiden door relevante wetenschappelijke gegevens en zijn expertise 
en houdt hierbij rekening met de voorkeuren van de patiënt”56. Voor de zorg die hij verleent, moet hij 
bovendien beschikken over “de nodige aantoonbare bekwaamheid en ervaring”57.

In het kader van de sociale zekerheid is bepaald dat zorgverleners, waaronder artsen en tandart-
sen, zich ervan onthouden “overbodige of onnodig dure verstrekkingen voor te schrijven of te laten 
voorschrijven, uit te voeren of te laten uitvoeren ten laste van de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen”. Het onnodig dure of overbodige karakter van een verstrekking 
wordt beoordeeld “op basis van één of meerdere indicatoren van manifeste afwijking, vastgesteld 
door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie ten opzichte van aanbevelingen van goede medische 
praktijk”58.

Het RIZIV heeft verantwoordelijkheden op het vlak van de toepassing en controle van die verplich-
tingen. De dienst Geneeskundige Verzorging beheert de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie 
en is actief in het domein van de verbetering van de zorgkwaliteit. De dienst Geneeskundige 

56 Artikel 4 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.
57 Artikel 8 van de wet van 22 april 2019.
58 Artikel 73 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
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Evaluatie en Controle (DGEC) is toezichthouder en moet onder meer controleren of de zorgvers-
trekkingen stroken met de gecoördineerde wet van 14 juli 199459.

De activiteiten van die diensten betreffen al wie antibiotica voorschrijft in de ambulante zorg, 
d.w.z. artsen60, tandartsen in het kader van tandzorg, en vroedvrouwen, voor wie het voorschrij-
ven van geneesmiddelen is afgebakend bij koninklijk besluit61. De maatregelen die gelden voor 
de vroedvrouwen komen in dit hoofdstuk niet aan bod omdat in 2019 amper 0,004 % van de te-
rugbetaalde antibiotica door hen werd voorgeschreven, zo blijkt uit de gegevens van het RIZIV. 
Datzelfde jaar werd 75 % van de terugbetaalde antibiotica voorgeschreven door huisartsen, 19 % 
door specialisten en 6 % door tandartsen.

3.2 Toegankelijkheid van de goede praktijken

Volgens de geraadpleegde bronnen zouden de goede praktijken gemakkelijk toegankelijk moeten 
zijn zodat de voorschrijvers erop kunnen terugvallen zonder de wetenschappelijke literatuur te 
moeten raadplegen.

Daartoe heeft Bapcoc de Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante prak-
tijk62 uitgebracht, die beschikbaar is op de website van de FOD Volksgezondheid en op de web-
site van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFi), een vzw die wordt 
gefinancierd door het FAGG63. Volgens het RIZIV kunnen zorgverleners die goede praktijken ook 
raadplegen via de applicatie eHealth, m.n. via het elektronisch medisch dossier en via de website 
Ebpracticenet, een vzw die wordt gefinancierd door de federale Staat64.

3.3 Beschikbaarheid van antibiotica

De Europese Commissie, het ECDC en het KCE bevelen aan de schaarste van bepaalde antibiotica 
tegen te gaan omdat ze de kwaliteit van de voorschriften kan beïnvloeden en dus de resistentie 
van de bacteriën kan opdrijven. Als er voor een bepaald antibioticum sprake is van schaarste, 
moeten de voorschrijvers een ander antibioticum kiezen dat misschien minder geschikt of minder 
aangewezen is en dat bijgevolg misschien minder doeltreffend zal zijn of makkelijker tot resisten-
ties zal leiden.

Volgens het RIZIV en het FAGG zou de schaarste van bepaalde antibiotica verband houden met 
het feit dat ze niet rendabel zijn. Antibiotica zijn immers vrij oude geneesmiddelen die metter-
tijd in prijs zijn gedaald. Farmabedrijven zouden bepaalde geneesmiddelen uit de verkoop halen 
in België omdat ze commercieel niet interessant genoeg zijn, terwijl diezelfde producten wel nog 
beschikbaar zijn in andere Europese landen.

59 RIZIV, De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, pagina bijgewerkt op 26 april 2022, www.riziv.fgov.be; artikel 
139 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.

60 Artikelen 42 en 62 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
61 Koninklijk besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom 

mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale 
bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis.

62 Bapcoc, Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk 2021, Brussel, januari 2021, 57 p., 
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl.

63 BCFi, Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium. 11. Infecties, pagina geraadpleegd op 23 mei 2022, www.bcfi.be.
64 https://ebpnet.be/
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3.4 Verplichte permanente bijscholing voor voorschrijvers

Volgens de geraadpleegde bronnen zou een permanente bijscholing over antibiotica verplicht 
moeten zijn voor voorschrijvers.

3.4.1 In het kader van de deontologie

De code van medische deontologie omvat een algemene verplichting tot permanente bijscholing 
voor artsen: “De arts onderhoudt tijdens zijn professionele loopbaan zijn wetenschappelijke kennis 
en schoolt die permanent bij. De arts handelt overeenkomstig de huidige stand van de wetenschap-
pelijke kennis”65. Alle artsen moeten zich inschrijven bij de Orde der artsen en zijn bijgevolg aan 
die deontologische code gebonden.

In tegenstelling tot in Frankrijk bestaat er in België geen orde van tandartsen noch een deontolo-
gische code voor tandartsen.

3.4.2 In het kader van de erkenning

Om een specialisme te mogen beoefenen, moeten artsen (ook huisartsen) en tandartsen erkend 
zijn door de FOD Volksgezondheid66. Bij artsen is het behoud van die erkenning gekoppeld aan de 
verplichting “gedurende zijn ganse loopbaan zijn bekwaamheid te behouden en te ontwikkelen door 
praktische en wetenschappelijke vorming”67. Ook tandartsen moeten zich permanent bijscholen om 
hun erkenning te behouden68.

De regelgeving bevat echter geen nadere regels om permanente bijscholing te volgen, noch om die 
verplichting te controleren.

3.4.3 In het kader van de accreditering

Bovenop hun erkenning kunnen artsen en tandartsen een accreditering aanvragen bij het RIZIV. 
Die accreditering geeft recht op financiële voordelen (een jaarlijkse forfaitaire vergoeding en 
ereloonsupplementen)69.

65 Orde der artsen, Code van medische deontologie. Hoofdstuk 2: Professionaliteit. Artikel 4, pagina bijgewerkt op 31 decem-
ber 2021, www.ordomedic.be.

66 Artikel 86 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015.
67 Artikel 10 van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen; 

artikel 22 van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van 
geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

68 •  Artikel N van de bijlage bij het ministerieel besluit van 29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de  
 erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts;
• ministerieel besluit van 27 juli 2001 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van beoefenaars van de 

tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, alsook van stage-
meesters en stagediensten in de parodontologie;

• ministerieel besluit van 28 mei 2001 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van de beoefenaars van 
de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, alsook van stage-
meesters en stagediensten in de orthodontie;

• ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van 
tandartsen-specialisten.

69 Artikel 36bis van de al vernoemde gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
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Om een accreditering te krijgen, moeten ze bepaalde regels in acht nemen. Zo moeten artsen de 
activiteiten bijwonen die georganiseerd worden door de lokale kwaliteitsgroepen (LOK’s). Een 
LOK telt minstens 8 geaccrediteerde artsen en maximaal 25 artsen. Geaccrediteerde artsen moe-
ten tot een LOK behoren en elk jaar minstens twee sessies bijwonen die door de LOK worden 
georganiseerd. Die sessies leveren punten op en die zijn nodig om de accreditatie te behouden70.

Volgens de gegevens die het RIZIV in 2021 meedeelde, waren nagenoeg 30.000 artsen geaccredi-
teerd. Dat is meer dan de helft van de 50.000 artsen die in 2020 recht hadden om zorg toe te die-
nen in het kader van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging (met uitzondering van 
artsen in opleiding)71.

Om geaccrediteerde artsen aan te sporen LOK-bijeenkomsten over antibiotica bij te wonen, wer-
den de punten voor die bijeenkomsten verdubbeld, zo verklaarde het RIZIV.

De LOK’s zijn echter niet verplicht om bijeenkomsten over antibiotica te organiseren.

Wat de opvolging van de goede praktijken betreft, wordt bovendien de doeltreffendheid van de ac-
creditatie en van de bijscholingen die de voorschrijvers volgen, niet beoordeeld. Die maatregelen 
hebben tot slot maar betrekking op een deel van de voorschrijvers, namelijk de geaccrediteerde 
artsen.

3.4.4 In de praktijk

In de praktijk kan een voorschrijver altijd geneesmiddelen voorschrijven, zelfs al heeft hij sinds 
zijn diploma niet als zorgverlener gewerkt en geen enkele bijscholing gevolgd. Die situatie ver-
hoogt het risico op voorschriften die niet stroken met de goede praktijken.

3.5 Beschikbaarheid van tools om zorgverleners te helpen beslissen

Om voorschrijvers te helpen een antibioticum te kiezen, bevelen de geraadpleegde bronnen aan 
tools ter beschikking te stellen:
•  het clinical decision support system;
•  sneltesten (rapid diagnostic tests);
•  terugbetaalde consulten bij een antibioticaspecialist;
•  uitgesteld voorschrijven.

3.5.1 Clinical decision support system

Het clinical decision support system is een onderdeel van het elektronische voorschriftensysteem. 
Het is ontworpen om de voorschrijver te adviseren op basis van de goede praktijken op het mo-
ment waarop hij het voorschrift aanmaakt. Het doel is voorschriften voor een verkeerde indicatie 
te vermijden. Wat uiterst nuttig is, is dat de indicatie op het voorschrift wordt vermeld. Daardoor 
kan de tool de voorschrijver meer gericht adviseren.

70 RIZIV, Uw accreditering als arts of apotheker-bioloog verkrijgen of verlengen, pagina bijgewerkt op 22 december 2021, 
www.riziv.fgov.be.

71 RIZIV, Aantal individuele zorgverleners in 2020, pagina geraadpleegd op 11 maart 2022, www.riziv.fgov.be.
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De FOD Volksgezondheid en het RIZIV zijn bezig dat systeem te installeren, onder meer bij het 
voorschrijven van antibiotica. Het RIZIV preciseert dat de adviezen niet dwingend zijn en louter 
tot doel hebben de voorschrijver raad te geven. De therapeutische vrijheid wordt dus niet beknot.

3.5.2 Sneltesten (rapid diagnostic tests)

Met sneltesten kan bij een raadpleging in enkele minuten worden bepaald of er een bacterie aan-
wezig is en zo ja, om welke soort bacterie het gaat.

Het RIZIV betaalt die testen nog niet terug maar plant het gebruik ervan in de praktijk en de re-
gels voor de terugbetaling ervan te evalueren.

3.5.3 Beroep op infectieziektenspecialisten

Door een beroep te doen op infectieziektenspecialisten (infectiologen en medisch microbiologen) 
kunnen voorschrijvers het meest geschikte antibioticum kiezen. Volgens het KCE zouden die spe-
cialisten ook kunnen worden ingeschakeld voor de permanente bijscholing van voorschrijvers. 
Het KCE pleit bijvoorbeeld voor multidisciplinaire lokale teams die de antibiotherapie zouden 
beheren en waarin ook infectieziektenspecialisten zouden zetelen. Die teams zouden niet alleen 
worden betrokken bij de permanente bijscholing van voorschrijvers (via debatten over de werkwij-
zen van de voorschrijvers en het in herinnering brengen van de goede praktijken), maar zouden 
ook makkelijk bereikbaar zijn zodat snel bijstand kan worden geboden aan voorschrijvers. Het 
KCE pleit ervoor dergelijke teams te financieren.

Dergelijke teams bestaan nog niet in de ambulante zorg.

De FOD Sociale Zekerheid en het RIZIV werken aan de erkenning van infectieziektenspecialisten 
en aan de terugbetaling van consults.

In zijn antwoord vermeldt de FOD Volksgezondheid het bestaan van een proefproject met de naam 
Hospital Outbreak Support Team, dat in 2021 van start ging en in 2024 zou aflopen. Dat project 
heeft onder meer tot doel de ziekenhuisexpertise beschikbaar te maken voor de eerstelijnszorg.

3.5.4 Geldigheidsdata van een voorschrift

3.5.4.1 Begindatum

Uitgesteld voorschrijven kan helpen om het antibioticagebruik in te dijken. Als een voorschrijver 
niet zeker is dat een patiënt antibiotica nodig heeft, kan hij een voorschrift opstellen waarmee 
de patiënt pas een paar dagen later naar de apotheek kan gaan, als zijn toestand verergert. Als de 
symptomen verdwijnen, zal de patiënt niet onnodig antibiotica hebben gebruikt. Die aanpak is al 
nuttig gebleken bij het terugdringen van het antibioticagebruik72.

Het RIZIV merkt op dat voorschrijvers de begindatum van een voorschrift kunnen aanpassen73 en 
dat ze deze oplossing dus al kunnen toepassen.

72 KCE, R. Leroy e.a., Proposals for a more effective antibiotic policy in Belgium, op. cit.
73 Artikel 2/3 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift 

voor menselijk gebruik.

BELEID INZAKE HET VOORSCHRIJVEN EN AFLEVEREN VAN ANTIBIOTICA / 35

https://kce.fgov.be/sites/default/files/2021-11/KCE_311R_Antibiotics_politics_Report_2.pdf


3.5.4.2 Einddatum

Om te vermijden dat patiënten een voorschrift nog gebruiken nadat de symptomen zijn verdwe-
nen, kunnen voorschrijvers de geldigheid van een voorschrift beperken tot enkele dagen. Een pa-
tiënt die zijn voorschrift niet heeft gebruikt voor een infectie, zal het nadien dus niet meer kunnen 
benutten voor zelfmedicatie.

In België zijn voorschriften standaard drie maanden geldig, maar een voorschrijver kan de geldig-
heidsduur inperken (of verlengen tot maximaal 12 maanden).

Volgens het RIZIV zou het verstandig zijn de geldigheidsduur van antibioticavoorschriften stan-
daard te beperken tot tien dagen. Dat is geen beknotting van de therapeutische vrijheid van de 
voorschrijvers, aangezien ze de geldigheidsduur nog altijd zullen kunnen aanpassen.

3.6 Beperkt voorschrijven van bepaalde antibiotica

De Europese Commissie beveelt aan dat “het gebruik van antimicrobiële stoffen die als laatste red-
middel gebruikt worden, beperkt [moet] worden om hun doeltreffendheid veilig te stellen en dit door 
het opstellen van beperkende maatregelen voor gebruik”74. In diezelfde gedachtegang beveelt het 
ECDC aan sommige antibiotica op een restrictieve lijst te zetten en voor te behouden aan specia-
listen, in het bijzonder tweedelijnsantibiotica zoals fluorchinolonen75.

Om het gebruik van antibiotica in te dijken, werden de bijbehorende terugbetalingsvoorwaarden 
tweemaal gewijzigd: in 2017 voor alle antibiotica en in 2018 voor de fluorchinolonen76.

3.6.1 Wijziging in de terugbetaling van antibiotica in 2017

De eerste wijziging verlaagde de terugbetaling voor alle antibiotica vanaf 1 mei 201777. Volgens de 
website van het RIZIV beoogde die wijziging de volksgezondheid, maar ook een besparing78.

In de praktijk moesten patiënten daardoor meer betalen voor antibiotica, maar de maatregel had 
geen rechtstreekse impact op de voorschrijvers, terwijl zij als enigen verantwoordelijk zijn voor 
het voorschrift. De wijziging werkt dus niet in op de relevante doelgroep.

3.6.2	 Bijkomende	terugbetalingsvoorwaarden	voor	fluorchinolonen	in	2018

De tweede wijziging koppelde vanaf 1 mei 2018 bijkomende voorwaarden aan de terugbetaling 
van fluorchinolonen. Volgens de website van het RIZIV had die wijziging tot doel het ongepaste 
gebruik van fluorchinolonen aan banden te leggen.

74 Europese Commissie, op. cit.
75 ECDC, ECDC country visit to Belgium to discuss antimicrobial resistance issues. Mission report, op. cit., p. 18.
76 RIZIV, De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten: procedure voor opname en wijziging, pagina bijgewerkt op 

3 januari 2022, www.riziv.fgov.be.
77 Ministerieel besluit van 14 april 2017 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 decem-

ber 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten  
(nr. 2017030245, p. 52110).

78 RIZIV, Antibiotica: terugbetaling vanaf 1 mei 2017, pagina bijgewerkt op 24 april 2017, www.riziv.fgov.be.
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Opdat de terugbetaling wordt toegestaan, moet de voorschrijver voortaan drie voorwaarden in 
acht nemen79:
1. fluorchinolonen alleen voorschrijven voor een aantal specifieke medische indicaties (volgens 

de goede praktijken gepubliceerd door Bapcoc);
2. bewijskrachtige elementen bewaren in het patiëntendossier, om die ter beschikking te kunnen 

stellen van de adviserend arts van de verzekeringsinstelling;
3. het voorafgaand akkoord van de adviserend arts vragen of de vermelding “derdebetalersrege-

ling van toepassing” aanbrengen op het voorschrift (zodat de patiënt alleen het remgeld be-
taalt wanneer hij het geneesmiddel gaat kopen).

In de praktijk had alleen de derde voorwaarde onmiddellijk effect.

Zodra de voorschrijver die voorwaarde in acht neemt (zelfs als hij voorbijgaat aan de andere twee 
voorwaarden), wordt het geneesmiddel terugbetaald en kan de adviserend arts van het zieken-
fonds het patiëntendossier inkijken om te weten waarom het antibioticum werd voorgeschreven 
en zo na te gaan of de voorschrijver de voorwaarden in acht heeft genomen.

Neemt de voorschrijver de derde voorwaarde niet in acht (zelfs als hij de andere twee wél in acht 
heeft genomen), dan valt het voorschrift buiten het kader van de verplichte verzekering genees-
kundige verzorging. De patiënt heeft dan geen recht op terugbetaling en de voorschrijver wordt 
niet gecontroleerd. Door de derde voorwaarde niet na te leven, onttrekt de voorschrijver zich aan 
de formaliteiten en aan mogelijke controles. Daardoor benadeelt hij de patiënt financieel, want die 
ontvangt geen terugbetaling.

Evenmin als de voorgaande wijziging werkt deze dus in op de relevante doelgroep: de voorschrijvers.

3.6.3 Evolutie van de voorgeschreven doses ingevolge de gewijzigde  
terugbetalingsvoorwaarden

Op basis van de gegevens van het RIZIV heeft het Rekenhof de evolutie becijferd van de doses 
antibiotica die tussen 2016 en 2019 werden afgeleverd. Tegelijk wordt het effect van de twee be-
sproken wijzigingen geëvalueerd, want de effecten daarvan kunnen niet van elkaar worden onder-
scheiden. Ze volgden elkaar immers te snel op.

3.6.3.1 Evolutie van de doses antibiotica

De doses antibiotica die in apotheken zijn afgeleverd (al dan niet terugbetaald), zijn tussen 2016 en 
2019 met 9 % gedaald, van 24 naar 22 DDD per 1.000 inwoners per dag. De daling van de afgele-
verde doses kan verband houden met de gewijzigde terugbetalingsvoorwaarden, maar bij gebrek 
aan onderzoek daarover kan geen oorzakelijk verband worden vastgesteld. Ook andere elementen 
kunnen de voorschrijvers misschien hebben beïnvloed, zoals de informatiecampagne ten tijde van 
de wijzigingen over de noodzaak om de bacteriële resistentie te bestrijden.

79 RIZIV, Antibiotica die tot de klasse van de (fluoro)chinolonen behoren: terugbetaling vanaf 1 mei 2018, pagina bijgewerkt op 
24 april 2018, www.riziv.fgov.be; ministerieel besluit van 16 april 2018 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk 
besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten 
(nr. 201840101, p. 34846).
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De kosten ten laste van de patiënt zijn bij de terugbetaalde antibiotica bovendien gestegen, van 
23 naar 42 miljoen euro tussen 2016 en 2019. Telt men daar nog de kosten bij van de niet-terugbe-
taalde antibiotica, dan neemt dat bedrag nog toe (zie grafiek 4). Dat is een rechtstreeks gevolg van 
de gewijzigde terugbetalingsvoorwaarden.

Grafiek 4 –  Tussen 2016 en 2019 betaalden patiënten gemiddeld dubbel zoveel voor antibiotica (al dan niet 
terugbetaald)

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van het RIZIV

3.6.3.2 Evolutie van de doses fluorchinolonen

Tussen 2016 en 2019 is het aantal afgeleverde doses fluorchinolonen (al dan niet terugbetaald) 
met 44 % gedaald, van 2,6 naar 1,4 DDD per 1.000 inwoners per dag. Die daling maakt het ech-
ter niet mogelijk de doelstellingen te halen die Bapcoc voor de fluorchinolonen had bepaald (zie 
••    punt 2.3.2).

Een ander effect van die maatregel is dat het volume terugbetaalde fluorchinolonen binnen de 
totale afgeleverde fluorchinolonen daalt: van 92 % in 2016 naar 39 % en 2019. In 2016 viel 8 % van 
de voorschriften voor fluorchinolonen buiten het controledomein van het RIZIV en in 2019 was 
dat opgelopen tot 61 %. Dat effect houdt rechtstreeks verband met de nieuwe terugbetalingsvoor-
waarden, aangezien vóór 1 mei 2018 voorgeschreven fluorchinolonen automatisch werden terug-
betaald, net zoals andere antibiotica.
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3.6.4	 Effecten	van	de	gewijzigde	terugbetalingsvoorwaarden

De gewijzigde terugbetalingsvoorwaarden hebben misschien geleid tot een daling van het aantal 
voorschriften, maar ze hadden een negatieve financiële impact voor de patiënten zonder doeltref-
fend in te grijpen op het gedrag van de voorschrijvers, die als enigen verantwoordelijk zijn voor de 
voorschriften. Tussen 2016 en 2019 hadden de wijzigingen immers de volgende gevolgen:
•  De patiënten betalen meer voor antibiotica.
•  De voorschriften voor fluorchinolonen voldeden meestal niet aan de terugbetalingsvoorwaar-

den en vallen dus buiten het controledomein van het RIZIV, terwijl ze volgens het ECDC ern-
stige bijwerkingen kunnen hebben.

•  Voor een voorschrijver is het in de praktijk eenvoudiger om de terugbetalingsvoorwaarden voor 
fluorchinolonen niet in acht te nemen. Daardoor omzeilt hij eventuele controles.

Om de kwaliteit van de voorschriften te verbeteren, zou het volgens het RIZIV doeltreffender zijn 
de terugbetaling automatisch te laten verlopen, zodat de voorschrijver niet meer verplicht is de 
melding “derdebetalersregeling van toepassing” aan te brengen op het voorschrift of het akkoord 
van de adviserend arts te vragen. De patiënt zou dan automatisch een terugbetaling krijgen, on-
geacht of de voorschrijver de voorschrijfvoorwaarden in acht neemt. Bovendien zouden het RIZIV 
en de adviserend arts van het ziekenfonds bevoegd zijn om na te gaan of de voorschrijver de voor-
waarden heeft nageleefd. Die controlemogelijkheid kan de voorschrijver ertoe aanzetten de voor-
schrijfvoorwaarden (de goede praktijken) in acht te nemen.

De doorgevoerde wijzigingen stroken bovendien niet met de aanbevelingen van de geraadpleegde 
bronnen. Die pleiten ervoor bepaalde tweedelijnsantibiotica (onder andere de antibiotica die als 
laatste redmiddel worden gezien) uitsluitend te laten voorschrijven door infectieziektenspecia-
listen. De wet bevat de mogelijkheid om het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen bij ko-
ninklijk besluit voor te behouden aan specifieke zorgverleners die houder zijn van een bijzondere 
beroepstitel80. Die wijziging impliceert evenwel dat die zorgverleners erkend, terugbetaald en vol-
doende talrijk zijn in verhouding tot de behoeften.

3.7 Stimulansen en controles om de navolging van de goede praktijken aan 
te moedigen

De stimulansen en controles om de navolging van de goede praktijken aan te moedigen, hebben 
als gemeenschappelijk element dat ze moeten steunen op informatie over de voorschriften en dat 
ze moeten inwerken op de voorschrijvers, naargelang die de goede praktijken in acht nemen.

In zijn antwoord deelt de FOD Volksgezondheid mee dat in 2022 een project van start moest gaan 
dat hoofdzakelijk tot doel heeft ervoor te zorgen dat huisartsen minder vaak antibiotica voor-
schrijven voor courante luchtwegeninfecties.

3.7.1 Stimulansen door voorschrijvers te informeren over hun voorschriften

Het ECDC en het KCE bevelen aan om voorschrijvers snel feedback te geven over hun antibiotica-
voorschriften, onder meer op basis van de indicatie. Het is de bedoeling hen aan te moedigen de 
goede praktijken in acht te nemen door hen statistieken te bezorgen over hun voorschriften. Het 
ECDC beveelt aan om na die informatieverstrekking een intercollegiaal overleg te organiseren 

80 Artikel 5 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.
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met degenen die het vaakst antibiotica voorschrijven. Dergelijke debatten hebben immers bewe-
zen nuttig te zijn om de kwaliteit van de voorschriften te verbeteren.

Om artsen (huisartsen en specialisten) te informeren over hun antibioticavoorschriften en hen zo 
aan te moedigen de goede praktijken te volgen, stuurt het RIZIV hen statistieken over hun voor-
schriften, onder de noemer ‘feedback’. Het gaat om een document dat het voorschrijfgedrag van 
een arts over een periode van één jaar beschrijft, door het te vergelijken met het gemiddelde bij de 
collega’s, in het bijzonder wat antibiotica betreft. Het document overloopt ook de goede praktijken 
voor het voorschrijven van antibiotica81.

Om effect te hebben bij de artsen is feedback alleen niet voldoende, meent het RIZIV. De feed-
back moet worden gecombineerd met debatten binnen de lokale kwaliteitsgroepen82 (LOK’s; zie 
••    punt 3.4.3).

In 2019 kregen de huisartsen feedback over hun activiteiten van 2016 en kregen de specialisten 
feedback over hun activiteiten van 2017. Tandartsen kregen in 2022 feedback over hun activiteiten 
van 2019. Er zit dus twee of drie jaar tussen de feedback en de activiteiten waarover de feedback 
gaat. In het verleden (2015) kregen de huisartsen al een keer feedback over hun activiteiten van 
201383. Informatie over de feedback wordt ook bezorgd aan de LOK’s.

Die procedure dreigt de kwaliteit van de voorschriften niet genoeg te verbeteren, om diverse 
redenen:
•  De feedback gaat alleen over voorschriften voor terugbetaalde antibiotica. Bij de fluorchino-

lonen is het verschil tussen de terugbetaalde producten (39 %) en de niet-terugbetaalde pro-
ducten (61 %) groot genoeg om de informatie te vertekenen die wordt bezorgd aan artsen die 
voorschriften opstelden zonder de terugbetalingsvoorwaarden te respecteren.

•  De feedback informeert de arts over zijn voorschrijfgedrag van twee of drie jaar geleden, niet 
over zijn huidige voorschrijfgedrag.

•  Alleen geaccrediteerde artsen (d.w.z. nagenoeg de helft van de artsen die gerechtigd zijn om als 
arts te werken (zie ••    punt 3.4.3), moeten LOK-bijeenkomsten bijwonen.

•  De LOK’s kiezen zelf het thema van de bijeenkomsten en de geaccrediteerde artsen mogen kie-
zen welke bijeenkomsten ze bijwonen84.

•  Aangezien de voorschriften niet vermelden voor welke indicatie de antibiotica zijn voorge-
schreven, kan het RIZIV de toepassing van de goede praktijken niet precies opvolgen.

Bovendien komt uit de door het RIZIV meegedeelde informatie nergens naar voren dat:
•  het deel van de feedback over de antibiotica werd gelezen door de bestemmelingen;
•  het lezen van de feedback effect heeft op de kwaliteit van de voorschriften die de bestemme-

lingen opstellen;
•  voorschrijvers die de goede praktijken niet toepassen, LOK-bijeenkomsten hebben bijgewoond 

die gaan over antibiotica en dat die deelname hun voorschrijfgedrag heeft verbeterd.

81 RIZIV, Individuele activiteitenverslagen en feedback, pagina bijgewerkt op 19 december 2019, www.riziv.fgov.be.
82 RIZIV, Uw accreditering als arts of apotheker-bioloog verkrijgen of verlengen, op. cit.
83 RIZIV, Individuele activiteitenverslagen en feedback, ibid.
84 RIZIV, Uw accreditering als arts of apotheker-bioloog verkrijgen of verlengen, ibid.
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Uit al deze elementen blijkt dat niet met feitelijke gegevens kan worden aangetoond dat de feed-
back zoals het RIZIV die opvat, doeltreffend is. De maatregel zou dus een verspilling van resources 
kunnen zijn.

In zijn antwoord bevestigt het RIZIV de beperkingen van het feedbacksysteem en het feit dat het 
niet geëvalueerd wordt, maar het bevestigt dat de nationale commissie artsen-ziekenfondsen en 
de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie de actie ondersteunden.

Het RIZIV is van plan om de feedback in de toekomst te integreren in het elektronische voor-
schriftensysteem, zodat voorschrijvers sneller feedback kunnen krijgen na hun verstrekkingen.

Er is echter geen plan om die feedback te koppelen aan intercollegiaal overleg voor voorschrij-
vers die de goede praktijken het minst in acht nemen. Het ECDC legt evenwel de nadruk op die 
verplichting, omdat die al bewezen heeft doeltreffend te zijn om de werkwijzen te verbeteren, in 
tegenstelling tot feedback alleen.

3.7.2 Financiële stimulansen om de goede praktijken in acht te nemen

Om voorschrijvers aan te moedigen de goede praktijken te volgen, bevelen de WHO, het ECDC en 
het KCE aan financiële stimulansen aan te bieden (pay-for-performance of pay-for-quality).

Het accrediteringssysteem is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren in ruil voor een 
financieel voordeel. Dat wordt echter toegekend aan voorschrijvers die zich aan een reeks formele 
vereisten houden, zoals een minimale activiteit, bewijzen van deelname aan bepaalde opleidin-
gen, inschrijving bij een LOK en deelname aan een minimum aantal LOK-bijeenkomsten (zie 
••    punt 3.4.3). Volgens het RIZIV ontbreken er enerzijds gegevens om aan te tonen dat dit systeem 
doeltreffend tot betere zorg leidt en gaat het anderzijds niet om een systeem van pay-for-perfor-
mance, omdat de voorschrijfkwaliteit niet aan een financiële stimulans is gekoppeld.

In de praktijk ontvangen de voorschrijvers geen financiële stimulansen om hen aan te moedigen 
de goede praktijken inzake antibiotica te volgen.

Het RIZIV meent nochtans over de bevoegdheden en de middelen te beschikken om in die zin te 
handelen, via de accreditering en via de gegevens die het over de voorschriften heeft.

3.7.3 Toezicht op de navolging van de goede praktijken

Om tot een verstandig antibioticavoorschrijfgedrag te komen, beveelt het ECDC aan de kwaliteit 
van de voorschriften te controleren. Het pleit ervoor om na die controles een verplicht intercolle-
giaal overleg te organiseren voor voorschrijvers die afwijken van de goede praktijken. Een dergelijk 
overleg heeft bewezen nuttig te zijn om de kwaliteit van de antibioticavoorschriften te verbeteren. 
Volgens het ECDC is zo’n overleg overigens een onderdeel van de permanente bijscholing.

3.7.3.1 Peer review

De DGEC (zie ••    punt 1.4.2.2) meent doeltreffende acties te kunnen opzetten ten aanzien van de voor-
schrijvers, dankzij zijn inspectiedienst die bestaat uit artsen-inspecteurs en tandartsen-inspecteurs.
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De dienst onderzocht in 2006 het voorschrijven van fluorchinolonen bij voorschrijvers die ze vaak 
voorschreven. In dat onderzoek werd een brief verstuurd naar meer dan 3.500 artsen en werd aan 
de LOK’s gevraagd een bijeenkomst te wijden aan dat topic. Bovendien kregen 200 artsen bezoek 
van een arts-inspecteur. Uit het onderzoek bleek dat 70 % van de fluorchinolonen werd voorge-
schreven voor een verkeerde indicatie.

Door dat onderzoek en door diverse acties op te zetten, is het aantal voorschriften voor fluorchi-
nolonen met 73 % gedaald bij de voorschrijvers die bij het onderzoek betrokken waren en die het 
vaakst fluorchinolonen voorschreven. Bij de 200 artsen die bezoek kregen van een arts-inspecteur 
van de DGEC bedroeg de daling 41 %. Volgens de DGEC moeten dergelijke acties regelmatig op-
nieuw plaatsvinden.

Ondanks de doeltreffendheid van de actie heeft de DGEC geen nieuwe acties ondernomen.

3.7.3.2 Controle via de indicatoren van manifeste afwijking

Het RIZIV kan de kwaliteit van de antibioticavoorschriften nog op een andere manier controleren 
via de DGEC85. De wet van 14 juli 1994 bepaalt namelijk dat zorgverleners “zich ervan onthouden 
overbodige of onnodig dure verstrekkingen voor te schrijven”. Het onnodig dure of overbodige ka-
rakter van een verstrekking wordt beoordeeld op basis van “indicatoren van manifeste afwijking” 
die zijn gedefinieerd in verhouding tot de goede medische praktijken86 (zie ••    punt 3.1).

In zijn audit uit 2013 over de terugbetaling van geneesmiddelen had het Rekenhof vastgesteld 
dat die indicatoren ontbraken en had het aanbevolen ze te definiëren om “de overconsumptie te 
controleren en individuele onderzoeken uit [te] voeren bij artsen die een afwijkend profiel vertonen 
in het licht van die indicatoren” want, zo stelde het Rekenhof ook vast, “de opvolging van de voor-
schrijfprofielen […] heeft immers uitwassen aan het licht gebracht die bijdragen tot het ontstaan van 
bacteriële resistentie”87.

In 2021 volgde de dienst Geneeskundige Verzorging die voorschrijfprofielen niet meer op, vol-
gens het RIZIV. De dienst had die bij wet voorgeschreven indicatoren ook nog altijd niet bepaald. 
Dankzij die indicatoren van manifeste afwijking zou de DGEC echter de voorschrijvers die te veel 
antibiotica voorschrijven, kunnen controleren via de peer-inspecteurs (dat zijn inspecteurs met 
hetzelfde beroep als de voorschrijver). De DGEC zou ook kunnen optreden om de kwaliteit van de 
antibioticavoorschriften te verbeteren, in navolging van de aanbevelingen van het ECDC.

Toen de dienst Geneeskundige Verzorging daarover werd bevraagd, bleek de dienst ondanks de 
wettelijke verplichting niet meteen geneigd om indicatoren van manifeste afwijking te definiëren 
waarmee de DGEC zijn opdracht zou kunnen uitvoeren. Degenen die bevraagd werden wilden niet 
dat de DGEC de voorschrijvers zou kunnen controleren op basis van die indicatoren, omdat die 
controle volgens hen zou indruisen tegen de opdracht van de dienst Geneeskundige Verzorging, 
namelijk kwaliteit promoten veeleer dan kwaliteit opleggen. Volgens de informatie die het RIZIV 
meedeelde, zet de dienst Geneeskundige Verzorging echter ook geen doeltreffende acties op om 
de kwaliteit van de antibioticavoorschriften bij alle voorschrijvers te verbeteren.

85 RIZIV, De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, pagina bijgewerkt op 26 april 2022, www.riziv.fgov.be; arti-
kel 139 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.

86 Artikel 73 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
87 Rekenhof, op. cit.
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De DGEC meent zonder indicatoren van manifeste afwijking geen valabele actie te kunnen on-
dernemen die geldig is tegenover derden. Buiten dat soort actie meent de dienst immers dat de 
procedures uit de wet van 14 juli 1994 te zwaar zijn en niet geschikt om op te treden tegen voor-
schrijvers die de goede praktijken niet in acht nemen. Ze zijn veel meer geschikt voor het vervol-
gen van voorschrijvers die zich schuldig maken aan socialezekerheidsfraude.

Ondanks de wettelijke bepalingen controleert het RIZIV de kwaliteit van de antibioticavoorschrif-
ten dus niet. Het vervult daardoor niet zijn rol in de strijd tegen overbodige antibioticavoorschrif-
ten, terwijl die een risico vormen voor de hele bevolking.

Die situatie zou in de toekomst kunnen verbeteren omdat de wet van 18 mei 2022 de procedures 
vereenvoudigd heeft: de DGEC kan voortaan zelf indicatoren creëren en op basis daarvan con-
troles uitvoeren88. Volgens de DGEC zal hij dankzij die wetswijzigingen kunnen optreden om 
voorschrijvers ertoe aan te zetten de kwaliteit van hun voorschriften te verbeteren. De dienst zal 
progressieve acties kunnen opzetten met verschillende methodes, zoals in het onderzoek dat in 
het voorgaande punt werd besproken. Daartoe zou de DGEC indicatoren van manifeste afwijking 
definiëren waarmee de naleving van de goede praktijken jaar na jaar voortdurend kan worden 
verbeterd.

De dienst Geneeskundige Verzorging heeft het Rekenhof kwaliteitsindicatoren bezorgd, die ech-
ter niet bruikbaar zijn (zie ••    punt 2.3).

3.7.4 Evaluatie van de navolging van de goede praktijken door de voorschrijvers

Om de kwaliteit van de voorschriften te controleren en na te gaan in hoeverre de doelstelling over 
het verstandig omspringen met antibiotica wordt gehaald, bevelen het ECDC, Bapcoc en het KCE 
aan op het voorschrift te vermelden voor welke indicatie de antibiotica worden voorgeschreven 
(zie ••    punt 2.4.3). Volgens het ECDC zou dat in diverse Europese landen al gedaan worden. Op die 
manier kan worden nagegaan of de voorschrijvers de goede praktijken toepassen.

In België zijn voorschrijvers niet verplicht de indicatie te vermelden op het voorschrift.

Als de indicatie op het elektronisch voorschrift zou worden vermeld, kan het RIZIV de kwaliteit 
van de voorschriften nauwgezet evalueren en erover communiceren om duidelijk te maken welke 
vooruitgang er is geboekt of nog moet worden geboekt op het vlak van het voorschrijven van 
antibiotica.

In hun antwoord vermelden de geauditeerden dat het wettelijke kader vooraf bestudeerd moet 
worden op het vlak van de bescherming van de privacy, maar dat zoiets op middellange of lange 
termijn kan worden beoogd bij de ontwikkeling van het project Vidis (Virtual Integrated Drug 
Information System)89.

88 Artikelen 110 tot 113 van de wet van 18 mei 2022 houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid.
89 RIZIV, Project VIDIS: elektronisch delen van gegevens over geneesmiddelen, pagina geraadpleegd op 29 juni 2022, 

www.riziv.fgov.be. 
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3.8	 Conclusies	en	aanbevelingen

Het Rekenhof stelt het volgende vast:
1. Wat de erkenning betreft, bevat de regelgeving een algemene verplichting tot permanente bij-

scholing, maar geen controle daarop.
2. Het RIZIV controleert niet of het accrediteringssysteem en het bestaande opleidingsaanbod 

doeltreffend zijn om de kwaliteit van de antibioticavoorschriften te verbeteren.
3. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV hebben diverse tools voor hulp bij het voorschrijven, 

zoals het clinical decision support system, sneltesten en het inschakelen van infectieziekten-
specialisten, nog niet ingevoerd.

4. De wijzigingen van de terugbetalingsvoorwaarden voor antibiotica uit 2017 en in 2018, raken 
de patiënt in zijn portemonnee. Ze hebben het aantal antibioticavoorschriften weliswaar doen 
dalen, maar hebben geen impact op de kwaliteit van de voorschriften.

5. Diverse geraadpleegde bronnen bevelen aan om tweedelijnsantibiotica alleen te laten voor-
schrijven door specialisten, maar dat gebeurt vooralsnog niet.

6. Voorschrijvers ontvangen geen financiële stimulansen om hen ertoe aan te zetten de goede 
praktijken op het vlak van antibiotica in acht te nemen.

7. Er kan niet nauwgezet worden nagegaan in hoeverre voorschrijvers de goede praktijken navol-
gen omdat de indicatie waarvoor antibiotica worden voorgeschreven, niet op het voorschrift 
wordt vermeld.

8. Het RIZIV doet momenteel acties waarvan de doeltreffendheid niet is aangetoond en die dus 
een verspilling van resources zouden kunnen zijn.

9. De wet van 14 juli 1994 verplicht het RIZIV om te controleren op overbodig voorschrijven, 
maar de DGEC voert die controle niet uit.

10. De dienst Geneeskundige Verzorging definieert geen indicatoren waarmee de DGEC die ver-
plichting zou kunnen nakomen.

Het Rekenhof concludeert dat het niet voldoende zekerheid heeft om te kunnen verklaren dat de 
omkadering doeltreffend is om de doelstelling over het verstandig voorschrijven van antibiotica 
te halen.
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Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen.

Thema Aanbeveling Gericht tot

Acties in 
verband met het 
voorschrijven

3 
De deelname evalueren van voorschrijvers die permanente bijscho-
lingen volgen georganiseerd door de FOD Volksgezondheid of het 
RIZIV en evalueren in hoeverre die bijscholingen ertoe bijdragen dat 
voorschrijvers de goede praktijken beter navolgen

FOD  
Volksgezondheid, 

RIZIV

4 
De tools voor hulp bij het voorschrijven (clinical decision support system 
en sneltesten) toegankelijk maken voor al wie antibiotica voorschrijft, 
om de kwaliteit van de voorschriften te verbeteren; het inschakelen van 
infectieziektenspecialisten mogelijk maken

FOD  
Volksgezondheid, 

RIZIV

5 
De terugbetaling van alle antibiotica automatiseren om te vermijden 
dat ze buiten het controledomein van het RIZIV vallen als de voorschrij-
ver de terugbetalingsvoorwaarden niet in acht neemt 

Minister, 
RIZIV

6 
Voorschrijvers van antibiotica verplichten de goede praktijken toe te 
passen of te vermelden waarom ze ervan afwijken

Minister, 
FOD  

Volksgezondheid, 
RIZIV

7 
Het voorschrijven van antibiotica die als laatste redmiddel worden 
gezien, voorbehouden aan infectieziektenspecialisten of koppelen aan 
de voorwaarde dat zij advies verlenen (in zoverre zij daarvoor beschik-
baar zijn)

Regering, 
FOD Volksgezondheid

8 
Nagaan of er financiële stimulansen kunnen worden toegekend aan 
voorschrijvers die de goede praktijken inzake antibiotica navolgen 

RIZIV

9 
Acties opzetten om de goede praktijken te evalueren en te controle-
ren, zoals de actie die de DGEC al heeft uitgevoerd, in afwachting van 
bruikbare indicatoren van manifeste afwijking 

RIZIV

10 
De wettelijk voorgeschreven indicatoren van manifeste afwijking 
definiëren op basis van de beschikbare gegevens 

RIZIV

11 
Voorschrijvers die de goede praktijken inzake antibiotica niet volgen, 
controleren via indicatoren van manifeste afwijking 

RIZIV

12 
De verplichting invoeren om de indicatie te vermelden op het 
antibioticavoorschrift 

Regering,  
FOD Volksgezondheid 

RIZIV

13 
Via de inhoud van de voorschriften evalueren in hoeverre de voorschrij-
vers de goede praktijken toepassen 

RIZIV

14 
Het resultaat van de evaluatie van de navolging van de goede praktij-
ken elk jaar meedelen, door op nationaal niveau de evolutie te schetsen 
van het percentage voorschrijvers die de goede praktijken in acht 
nemen 

RIZIV
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Hoofdstuk 4

Acties in verband met  
de aflevering
Voor een efficiënt beleid ter verbetering van het voorschrijfgedrag zouden apotheken alleen de 
antibiotica die zijn voorgeschreven, mogen afleveren. Dit hoofdstuk gaat dieper in op twee facto-
ren die strijdig zijn met dat beginsel en leiden tot onnodig antibioticagebruik: het afleveren van 
antibiotica zonder voorschrift en antibioticaverpakkingen die meer doses bevatten dan nodig.

4.1	 Toezicht	op	afleveren	van	antibiotica

De WHO en de Europese Commissie bevelen aan antibiotica alleen op voorschrift af te leveren en 
toe te zien op de naleving van deze regel.

In België mag alleen een apotheker een geneesmiddel afleveren90. Systemische antibiotica, waar-
over het in dit verslag gaat, worden in de apotheek alleen op voorschrift afgeleverd. De beslissing 
om antibiotica alleen op voorschrift af te leveren, is genomen toen de vergunning voor het in de 
handel brengen ervan werd verleend91.

Bij de aflevering is de apotheker verplicht voor alle voorschriftplichtige geneesmiddelen een 
voorschrift te vragen92. Het FAGG is bevoegd om te controleren of de apotheker die verplichting 
nakomt, maar naar eigen zeggen voert het agentschap geen controles uit op de aflevering van an-
tibiotica. Er worden dus niet geverifieerd of de apotheker altijd een voorschrift vraagt vooraleer 
hij antibiotica aflevert.

Volgens de Eurobarometer wordt die regel echter niet altijd nageleefd93. De Eurobarometer be-
vatte in 2018 een vraag over de herkomst van de laatst gebruikte antibiotica. De Belgische respon-
denten antwoordden dat zij hun laatste antibiotica maar in 87 % van de gevallen op voorschrift 
hadden verkregen. Daarmee behoorde België tot de vier Europese landen met de slechtste score. 
Nederland scoorde met 99 % het best en het Europese gemiddelde bedroeg 93 % op voorschrift 
afgeleverde antibiotica.

Van de 13 % Belgische respondenten die antibiotica zonder voorschrift hadden gebruikt, had 6 % 
die van een oud voorschrift gebruikt. 6 % had in een apotheek antibiotica zonder voorschrift ge-
kregen (voor de resterende 1 % was er geen verklaring)94.

90 Artikelen 5/1 en 6 van de voornoemde gecoördineerde wet van 10 mei 2015.
91 Artikel 6, § 1 bis, van de geneesmiddelenwet van 25 maart 1964.
92 Artikelen 16 en 17 van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers; Orde der 

Apothekers, Code van Farmaceutische plichtenleer. Artikel 36, Brussel, 1 januari 2020, 54 p., www.ordederapothekers.be.
93 Europese Commissie, Special Eurobarometer 478 report. Antimicrobial resistance, op. cit.
94 Europese Commissie, Special Eurobarometer 478: Antimicrobial Resistance (in the EU), database geraadpleegd op 8 juni 2022, 

https://data.europa.eu/.
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De resultaten van de Eurobarometer 2018 kunnen deels het verschil verklaren tussen de gegevens 
over terugbetaalde geneesmiddelen en de geneesmiddelen die door de groothandel aan de apo-
theken worden verkocht. Volgens die gegevens wordt 11 % van de ambulant verkochte antibiotica 
niet terugbetaald. Het gaat hier met name om het verschil tussen terugbetaalde antibiotica en 
die welke door de groothandel aan de apotheken worden verkocht. Er zijn verschillende situaties 
waarin ze niet worden terugbetaald:
•  De antibiotica zijn afgeleverd aan een patiënt die niet was aangesloten bij een Belgisch zieken-

fonds. Volgens de gegevens van het Intermutualistisch Agentschap was 98 % van de Belgische 
bevolking in 202095 gedekt door een verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, wat in theorie zou verklaren waarom 2 % van de antibiotica niet wordt terugbetaald.

•  Antibiotica kunnen ook buiten de terugbetalingsvoorwaarden om zijn voorgeschreven, zoals in 
het geval van fluorchinolonen  (zie ••    punt 3.6.4). In 2019 ging het volgens RIZIV-gegevens bij 4 % 
van de afgeleverde antibiotica om niet-terugbetaalde fluorchinolonen.

•  De resterende 5 % betreft antibiotica die mogelijk zonder voorschrift zijn verstrekt. Dit cijfer 
ligt in de lijn van het resultaat van de Eurobarometer 2018 (6 %).

Het FAGG noemt in zijn antwoord twee andere mogelijke situaties: apothekers kunnen antibio-
tica voor menselijk gebruik ook afleveren voor diergeneeskundig gebruik en ze kunnen vervallen 
antibiotica ook weggooien. Cijfers over beide aspecten heeft het FAGG echter niet. Het voegt er 
nog aan toe dat de voorraad van apothekers regelmatig wordt vernieuwd en niet in die 11 % niet 
terugbetaalde antibiotica moet worden meegeteld.

Op basis van de gegevens waarover het Rekenhof beschikt, kan het niet uitsluiten dat 5 à 6 % van 
de systemische antibiotica zonder voorschrift, dus illegaal, wordt afgeleverd.

In zijn antwoord stelt het FAGG geen aanwijzingen te hebben ontvangen van een risico op niet-
conforme aflevering van systemische antibiotica voor menselijk gebruik in openbare apotheken. 
Het agentschap leidt hieruit af dat de controles op dit gebied beperkt zijn en tijdens routine- 
inspecties niet systematisch worden uitgevoerd.

In zijn antwoord geeft de FOD Volksgezondheid aan dat de Eurobarometer een opiniepeiling is en 
geen kwantitatieve studie.

Het Rekenhof wijst er echter op dat de Eurobarometergegevens waarop het zich baseert niet het 
resultaat zijn van een opiniepeiling maar van een onderzoek naar de wijze waarop de responden-
ten hun laatste antibiotica hebben gekregen (zie ••    punt 1.4.4). De resultaten van de Eurobarometer 
bevestigen andere gegevens en al deze elementen samen wijzen op een risico dat een en ander niet 
volgens de regels verloopt, wat de inspecties rechtvaardigt.

4.2 Aantal antibioticadoses per verpakking

4.2.1 Evolutie van de verpakkingen

Het ECDC merkte op dat het aantal antibioticadoses per verpakking in België te hoog was. In 
2017 stelde het vast dat België boven het Europese gemiddelde zat wat het aantal DDD's antibio-
tica per 1.000 inwoners per dag betreft maar onder het gemiddelde wat het aantal verpakkingen 
betreft. Dat komt doordat de verpakkingen die in België in de handel worden gebracht, een hoger 
aantal doses bevatten dan in andere Europese landen.

95 Intermutualistisch Agentschap (IMA), Atlas - Lisez-moi, Brussel, 14 september 2021, 3 p., www.aim-ima.be.
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Op basis van de gegevens van het RIZIV heeft het Rekenhof berekend dat het gemiddelde aantal 
tabletten per doos tussen 1997 en 2019 is gestegen van 14 naar 19, een stijging van 35 %.

Door die te grote verpakkingen blijft de patiënt zitten met onnodige antibiotica, die hij later mis-
schien nog zal gebruiken zonder dat een voorschrijver heeft gecontroleerd of dat gebruik gerecht-
vaardigd was. Deze zelfmedicatie dreigt de bacterieresistentie te verhogen.96 Bovendien kunnen 
overtollige doses die worden weggegooid, zich in het milieu verspreiden. Dat is schadelijk voor 
sommige organismen en kan ook de resistentie van bacteriën in het milieu verhogen.97

Volgens het FAGG moet het aantal antibioticadoses per verpakking overeenstemmen met wat 
nodig is voor een normale behandeling. Als farmaceutische bedrijven een vergunning aanvragen 
voor het in de handel brengen, geven ze echter zelf aan welke verpakkingen ze willen commer-
cialiseren. Vervolgens kunnen ze uit die lijst kiezen welke verpakkingen ze effectief op de markt 
willen brengen. Volgens het FAGG is het commercieel interessanter om alleen grote verpakkingen 
op de markt te brengen, wat het hoger aantal doses per verpakking zou verklaren.

Het RIZIV van zijn kant kan het aantal doses per verpakking niet beperken. In theorie kan de 
Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) van het RIZIV de terugbetaling beperken 
tot bepaalde verpakkingsgrootten, maar als de bedrijven alleen te grote verpakkingen aanbieden, 
kan de CTG de terugbetaling alleen onder die voorwaarden aanvaarden of ze volledig weigeren. 
Voor het RIZIV zou zo'n weigering echter overdreven zijn, omdat patiënten op die manier niet over 
het geneesmiddel zouden kunnen beschikken.

Het FAGG en het RIZIV achten zich dus machteloos om farmaceutische bedrijven zover te krijgen 
dat ze verpakkingen op de markt te brengen met een aantal doses dat rekening houdt met de ge-
bruikelijke behandelingen en niet met commerciële belangen.

4.2.2	 Geen	aflevering	per	eenheid

Van de geraadpleegde bronnen (zie ••    punt 1.4.1) bevelen het KCE en de Europese Commissie aan an-
tibiotica per eenheid af te leveren om het onnodig in omloop brengen ervan te vermijden.

Verplichte aflevering van de exacte hoeveelheid voor alle antibiotica zou betekenen dat alleen de 
doses worden verstrekt die nodig zijn voor een voorgeschreven behandeling, ongeacht het aantal 
doses per verpakking. Deze manier van afleveren kan op verschillende wijzen gebeuren:
•  De apotheker opent de verpakkingen (door bijvoorbeeld een doos te openen om enkel het no-

dige aantal tabletten af te leveren).
•  De bedrijven leveren de apotheken per eenheid verpakte antibiotica (bv. per tablet).
•  De apotheker maakt zelf magistrale bereidingen.

Het FAGG en het RIZIV bestuderen momenteel deze oplossing. Die is haalbaar omdat ze al enkele 
jaren in rust- en verzorgingstehuizen van toepassing is. Daarom heeft het RIZIV de tarificatie per 
eenheid mogelijk gemaakt. Om het de apothekers gemakkelijker te maken deze maatregel uit te 
voeren, zou hun voorraadbeheersoftware rekening moeten houden met het aantal antibiotica-
eenheden, zoals in Nederland al het geval is.

96 Surbhi Malhotra-Kumar et autres, “Effect of azithromycin and clarithromycin therapy on pharyngeal carriage of macrolide-
resistant streptococci in healthy volunteers: a randomised, double-blind, placebo-controlled study”, The Lancet, Elsevier,  
februari 2007, volume 369, nr. 9560, p. 482-490, www.thelancet.com.

97 Marie-Claire Danner, La pollution antibiotique des eaux de surface: occurrence et effets, pagina geraadpleegd op 1 juni 2022, 
www.fondationbiodiversite.fr.
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Om de extra tijd te compenseren die nodig is om de exacte hoeveelheid doses af te leveren, zouden 
ook de apothekersvergoedingen moeten worden aangepast. Die nieuwe uitgave zou (geheel of ge-
deeltelijk) kunnen worden gecompenseerd door het lager aantal terugbetaalde antibiotica en door 
de voordelen die de geringere resistentie van bacteriën oplevert.

Aflevering van de exacte hoeveelheid houdt een gezamenlijk optreden in van het RIZIV en het 
FAGG op het vlak van tarificatie, afleveringsvoorwaarden en apothekersvergoedingen. Volgens 
het RIZIV is de aflevering per eenheid voor alle geneesmiddelen een doelstelling die binnen en-
kele jaren een feit moet zijn.

Niettemin is het Rekenhof van mening dat de aflevering van de exacte hoeveelheid onmiddel-
lijk kan worden toegepast op antibiotica, zonder een oplossing voor alle geneesmiddelen af te 
wachten. Deze methode zou voor de volksgezondheid en het leefmilieu onmiddellijke voordelen 
opleveren.

4.3 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof heeft het volgende vastgesteld:
1. Uit de gegevens blijkt dat in apotheken antibiotica zonder voorschrift, illegaal dus, worden 

afgeleverd.
2. Het aantal doses antibiotica per verpakking is de afgelopen 20 jaar voortdurend toegenomen, 

waardoor heel wat onnodige antibiotica zijn afgeleverd.
3. Aflevering van de exacte hoeveelheid is nog altijd niet algemeen van toepassing, terwijl dat in 

de rust- en verzorgingstehuizen al verschillende jaren wel het geval is.

Het Rekenhof besluit dat zelfs als alle voorschrijvers de goede praktijken volgen, het antibioti-
cagebruik hoger zou zijn dan noodzakelijk doordat in apotheken overbodige antibiotica worden 
afgeleverd.

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

Thema Aanbevelingen Gericht aan

Acties in 
verband met 
de aflevering

15 
Controleren of de systemische antibiotica in de ambulante zorg 
altijd op vertoon van een voorschrift worden afgeleverd.

FAGG

16  
Verplichten dat voor alle ambulant afgeleverde systemische 
antibiotica de exact benodigde hoeveelheid wordt voorgeschreven 
en afgeleverd.

Regering,
RIZIV,
FAGG
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Hoofdstuk 5

Nationaal actieplan  
voor de bestrijding van  
antimicrobiële resistentie
Dit hoofdstuk analyseert het nationale actieplan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie, 
waarvan antibiotica deel uitmaken.

5.1 Opstellen van een nationaal plan

5.1.1 Historiek

De geraadpleegde internationale bronnen (zie ••    punt 1.4.1), de WHO, de Europese Commissie en het 
ECDC bevelen hun lidstaten aan werk te maken van een plan ter bestrijding van antimicrobiële 
resistentie. Dat plan moet de One Health-filosofie volgen waarbij alle relevante sectoren (volksge-
zondheid, diergezondheid en leefmilieu) worden betrokken om samen te werken met het oog op 
de volksgezondheid98.

Sinds de oprichting van Bapcoc99 in 1999 beschikt België over een vernieuwend beleid ter bestrij-
ding van de resistentie van bacteriën. Het was daarmee een van de eerste Europese landen dat 
zo'n initiatief nam100. Dat beleid was noodzakelijk omdat "België in Europa in de top drie stond van 
de grootgebruikers van antibiotica", wat een bedreiging vormde voor de volksgezondheid101. Bapcoc 
had echter geen mandaat en beschikte evenmin over de nodige middelen om haar opdracht te 
kunnen vervullen102.

In november 2017 nodigde de FOD Volksgezondheid (die Bapcoc in zijn lokalen huisvest) verte-
genwoordigers van het ECDC uit om ter plaatse het Belgische beleid inzake preventie van en toe-
zicht op antimicrobiële resistentie te analyseren103. In zijn inspectieverslag formuleerde het ECDC 
aanbevelingen om dat beleid te verbeteren. Naar aanleiding van dat verslag heeft het Federaal 
Kenniscentrum (KCE), opnieuw op initiatief van de FOD Volksgezondheid, een studie uitgevoerd 
met ook daarin talrijke aanbevelingen om het Belgische antibioticabeleid te verbeteren104.

Deze internationale en nationale aanbevelingen zijn uitgewerkt in het “Belgisch Nationaal 
Actieplan One Health voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR) 2020-2024”105. Dat 

98 WHO, One Health, pagina bijgewerkt op 21 september 2017, www.who.int.
99 Koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende oprichting van een Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid.
100 KCE, R. Leroy e.a., op. cit., p. 23.
101 FOD Volksgezondheid, op. cit.
102 KCE, R. Leroy e.a., op. cit.
103 Ibid., p. 242.
104 Ibid.
105 FOD Volksgezondheid e.a., op. cit.

BELEID INZAKE HET VOORSCHRIJVEN EN AFLEVEREN VAN ANTIBIOTICA / 50

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health


nationale plan is ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid, in samenwerking met de betrokken 
overheden en sectoren. Het neemt de doelstellingen van Bapcoc over en zorgt zo voor de voortzet-
ting van het vorige beleid.

De ministers van Volksgezondheid, Landbouw, Dierenwelzijn en Milieu op federaal en deelstaat-
niveau waren betrokken bij het opstellen van dit plan. Ze hebben het op 17 november 2021 in een 
interministeriële conferentie goedgekeurd. Ook de instellingen op federaal en deelstaatniveau be-
voegd voor menselijke gezondheid, gezondheid van dieren en leefmilieu hebben aan het ontwerp 
van dit plan meegewerkt, waaronder de vier federale instellingen die betrokken zijn bij acties op 
het gebied van de ambulante volksgezondheid: de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG en 
Sciensano.

Bovendien heeft de FOD Volksgezondheid voor de uitvoering van dit plan uitvoerig overleg ge-
pleegd met zo'n 200 personen.

5.1.2 Structuur en inhoud van het plan

Het plan beschrijft eerst de context waarin het is opgezet en vervolgens de maatregelen. Die zijn 
ingedeeld per strategische krachtlijn. Aan elk van die tien krachtlijnen wordt een hoofdstuk be-
steed met telkens een opsomming van de hoofdlijnen en een gedetailleerd overzicht van de ge-
plande acties voor de gezondheid van mens en dier, en voor het leefmilieu. Bij het plan hoort een 
operationeel plan in de vorm van een tabel, met details over elke maatregel, ingedeeld per strate-
gische krachtlijn en thema.

In 2021 werd het plan ter herlezing voorgelegd aan de Europese Commissie. Volgens de Commissie 
was het een goed voorbeeld van een nationaal plan en gaf het een adequate beschrijving van de 
lopende acties vanuit het oogpunt van One Health106.

De indeling van de acties per strategische krachtlijn, die weliswaar gerechtvaardigd is door het 
One Health-perspectief, biedt echter geen totaaloverzicht van de acties die van toepassing zijn op 
de sector van de ambulante volksgezondheid, noch in het plan zelf en ook niet in het operationele 
plan. Door het formaat van de documenten is er ook geen totaaloverzicht van de acties voor elke 
betrokken instelling.

5.1.3 Governance

Voor de uitrol van een nationaal plan beveelt het ECDC, daarin bijgetreden door het KCE, 
België aan werk te maken van een coördinatieplan waarbij de bevoegde ministers en de aan-
gewezen ambtenaren betrokken zijn. Het ECDC adviseert bovendien een sterk leiderschap en 
top-downmanagement.

5.1.3.1 Governancestructuur

Het nationaal plan gaat uit van een bestuur op basis van een coördinatieraad, bestaande uit 
hoge ambtenaren van de betrokken administraties, met aan het hoofd de voorzitter van de 

106 Europese Commissie, National action plan - Preliminary review and questions, 2021, 8 p. (niet gepubliceerd).
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FOD Volksgezondheid107. De raad baseert zijn beslissingen op de adviezen van een wetenschap-
pelijke raad. Stuurgroepen voeren de beslissingen uit, via diverse werkgroepen. De stuurgroepen 
bepalen de mandaten van deze werkgroepen. Mocht er zich een acute crisis voordoen, dan wordt 
een commissaris aangesteld. Een van de eerste acties van het operationele plan is het opzetten 
van deze structuur.

Een team van de FOD Volksgezondheid biedt administratieve, logistieke en wetenschappelijke 
ondersteuning en fungeert als schakel tussen de verschillende instanties. Voor de oprichting van 
dit team zijn van 2022 tot 2024 middelen uitgetrokken (zie ••    punt 5.3).

Deze structuur sluit aan bij de aanbevelingen van het ECDC. Zolang ze echter niet in de praktijk 
is omgezet, is het te vroeg om uitspraken te doen over de efficiëntie ervan en over de vraag of er al 
dan niet sprake is van sterk leiderschap. Zo blijft het plan vaag over de manier waarop de verschil-
lende instanties zullen samenwerken en over hoe de besluitvorming zal verlopen.

In zijn antwoord beschrijft de FOD Volksgezondheid verschillende realisaties in de uitrol van de 
beleidsstructuur in 2022:
•  Er zijn statutaire coördinatoren aangesteld.
•  Er zijn (transversale en sectorale) stuurgroepen opgericht.
•  Er zijn werkgroepen actief.
•  De formalisering van de beleidsstructuur wordt onderzocht.

5.1.3.2 Specifieke planning per instelling

Het plan bepaalt: “binnen deze nieuwe structuur is elke partner verantwoordelijk voor de acties die 
onder zijn bevoegdheden vallen  [...] en hij/zij neemt deel aan gezamenlijke acties”108.

In het plan noch in de documenten op de website van de FOD Volksgezondheid is echter sprake van 
een specifieke planning per instelling, onder meer voor het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, 
die nochtans betrokken zijn bij tal van acties op het vlak van ambulante menselijke gezondheids-
zorg (zie hoofdstuk 3).

Daardoor valt moeilijk na te gaan voor hoeveel acties een instelling verantwoordelijk is, over wel-
ke middelen ze beschikt en welke doelstellingen en uitvoeringstermijnen specifiek voor die instel-
ling gelden.

5.2 Kwaliteit van de doelstellingen van het nationaal plan

Hoofdstuk 2 (••    punt 2.1) beschrijft de doelstellingen van het antibioticabeleid. Wat het voorschrij-
ven en afleveren van antibiotica in de ambulante zorg betreft, streeft het nationaal plan er in de 
eerste plaats naar om antibiotica verstandig te gebruiken.

Het nationaal plan omvat drie operationele doelstellingen op vlak van ambulante menselijke ge-
zondheidszorg. Het zijn nagenoeg dezelfde als die van Bapcoc (zie ••    punt 2.2.2 en ••    punt 2.3.2), op 

107 FOD Volksgezondheid e.a., op. cit., p. 45.
108 Ibid., p. 46.
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enkele kleine verschillen na. Zo is uitvoering ervan uitgesteld naar 2024 en verwijst de eerste doel-
stelling van het plan niet naar het aantal voorschriften maar wel naar het totale antibioticaverbruik:

“ 1.   een geleidelijke daling van 5-10 % per jaar van het totale [antibiotica]-verbruik om te komen tot 
een globale daling van 40 % ten opzichte van 2019.

 2.   een daling van het gebruik van chinolonen, om ten laatste tegen 2024 een maximumverbruik 
van 5 % chinolonen ten opzichte van het totale antibioticaverbruik te bereiken; en

 3.   een voortdurende verbetering van de kwaliteit van het voorschrift (afname van het voorschrij-
ven van breedspectrumantibiotica ten aanzien van het totaal aantal antibiotica; stijging van de 
verhouding amoxycilline/amoxycilline-clavulaanzuur van 51/49 in 2019 naar een streefwaarde 
van 80/20).”109

De eerste doelstelling is om in 2024 te komen tot twaalf terugbetaalde DDD antibiotica per 
1.000 inwoners per dag, of dertien afgeleverde DDD antibiotica als de terugbetaalde antibiotica 
nog steeds 89 % van de afgeleverde antibiotica uitmaken (zie ••    punt 2.4.1). Deze doelstelling is 
ambitieus gezien het resultaat van 2019 (22 afgeleverde DDD per 1.000 inwoners per dag) maar 
overtreft nog altijd het aantal in 2019 in Nederland afgeleverde doses (9 DDD per 1.000 inwoners 
per dag).

Om te beoordelen of deze doelstellingen zijn afgestemd op die van verstandig gebruik van antibi-
otica, heeft het Rekenhof de Smart-criteria gehanteerd die in het operationele plan vermeld staan. 
De term Smart wordt gebruikt om specifieke, meetbare, aanvaardbare, realistische en tijdgebon-
den doelstellingen aan te duiden.

5.2.1	 Specifieke	doelstellingen

De eerste twee doelstellingen gebruiken de weinig specifieke term ‘verbruik’. Aangezien de over-
heidsinstellingen alleen het voorschrijven en afleveren kunnen reguleren om het aantal afgele-
verde antibiotica te beperken (en niet het verbruik door patiënten), is 'aflevering' een betere term.

Het gebrek aan specificiteit zit ook in het niveau waarop de drie doelstellingen zijn gedefinieerd, 
namelijk op nationaal niveau. Er zijn specifiekere doelstellingen nodig om de evolutie van de kwa-
liteit van de voorschriften door voorschrijvers, de mate van overeenstemming van de aflevering in 
apotheken met de voorschriften en de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen te beoorde-
len. Specifiekere doelstellingen impliceren echter ook het inzamelen van gegevens over:
•  de indicatie in samenhang met het soort voorgeschreven antibioticum (om te monitoren of de 

goede praktijken zijn gevolgd);
•  het aantal voorschrijvers die deze goede praktijken naleven;
•  het aantal antibiotica

 { die zijn terugbetaald;
 { die zijn voorgeschreven zonder te zijn terugbetaald;
 { die zonder voorschrift zijn afgeleverd (zie ••    punt 2.4).

Bovendien wordt het verband tussen de drie doelstellingen en de hoofddoelstelling, namelijk 
het bevorderen van een verstandig gebruik van antibiotica, niet beschreven. De belangrijkste 
doelstelling vereist dat alle voorschrijvers de goede praktijken toepassen en dat de afgeleverde 

109 Ibid., p. 43.
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hoeveelheden overeenkomen met de hoeveelheden die nodig zijn voor de voorgeschreven be-
handeling. De drie doelstellingen dekken echter maar twee aspecten van de naleving van goede 
praktijken en zijn uitsluitend gebaseerd op het aantal antibiotica en de verhouding tussen de ver-
schillende soorten antibiotica.

Het plan vermeldt ook niet het verband tussen de uitvoering van de acties van het plan, deze drie 
doelstellingen en de verwezenlijking van de hoofddoelstelling, met name het verstandig voor-
schrijven. Een goed beheer van de middelen betekent echter dat ze alleen worden besteed aan 
acties waarvan de doeltreffendheid (om het hoofddoel te bereiken) is aangetoond door feitelijke 
gegevens.

Het plan bevat geen duidelijke beschrijving van het verband tussen de uitvoering van de maatre-
gelen en de verwezenlijking van de hoofddoelstelling. Daardoor valt niet uit te sluiten dat ondoel-
treffende maatregelen worden genomen om het hoofddoel te bereiken, wat een verspilling van 
middelen zou zijn.

5.2.2 Meetbare doelstellingen

De doelstellingen van het plan zijn meetbaar met actuele gegevens (zie  ••    punt 2.2.2 en ••    punt 2.3.2), 
als ‘verbruik’ wordt vervangen door ‘aflevering’.

De huidige gegevens volstaan echter niet om de specifiekere doelstellingen te meten die nodig 
zijn.

5.2.3 Aanvaardbare doelstellingen

Verschillende elementen wijzen erop dat de doelstellingen aanvaardbaar zijn:
•  Ze zijn gebaseerd op die van Bapcoc, die zijn overgenomen uit een beleidsnota uit 2014.
•  Ze zijn gevalideerd met het nationaal plan waarover ruim overleg is gepleegd.
•  De Europese Commissie is van mening dat de doelstellingen uit het nationaal plan in overeen-

stemming zijn met het actieplan van de WHO110.

5.2.4 Realistische doelstellingen

Door de weinig specifieke doelstellingen en de krappe termijn (2024) ten opzichte van de opstart 
van het plan (2022) kan het Rekenhof zich niet uitspreken over de mate waarin de doelstellingen 
realistisch zijn.

5.2.5 Tijdsgebonden doelstellingen

De doelstellingen zijn tijdsgebonden aangezien het plan in principe in 2024 moet aflopen.

Vermits het nationaal plan pas vanaf 2022 is gevalideerd en een budget heeft gekregen, hebben de 
doelstellingen maar betrekking op een periode van drie jaar (2022-2024). Rekening houdend met 
het uitrollen van de instrumenten, is die uitvoeringstermijn krap.

110 Europese Commissie, National action plan - Preliminary review and questions, op. cit.
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Na 2024 is er echter niets gepland, terwijl het probleem van bacteriële resistentie zal blijven be-
staan zolang antibiotica worden gebruikt. Als nu geen nieuw plan met doelstellingen op lange 
termijn - zoals het bereiken van het niveau van best presterend Europees land - wordt ontwikkeld, 
bestaat het risico dat de hoofddoelstelling voor de ambulante menselijke gezondheidszorg niet 
wordt bereikt (zie ••    punt 2.2.1).

De timing van deze doelstellingen is dus niet afgestemd op de hoofddoelstelling.

In zijn antwoord laat de FOD Volksgezondheid weten dat een tweede nationaal plan op tafel ligt 
en dat de ontwikkeling ervan in 2023 van start moet gaan.

5.3 Middelen voor het plan

Om de uitvoering van het nationaal plan te ondersteunen, zijn financiële middelen, personeel en 
coördinatiemiddelen toegewezen. Van 2022 tot 2024 is een jaarlijks budget vrijgemaakt. In totaal 
is voor 2022 nagenoeg 5 miljoen euro uitgetrokken (gegevens meegedeeld op 13 januari 2022 door 
de FOD Volksgezondheid), als volgt verdeeld over de sectoren:
•  coördinatie en transversale aspecten (1,91 miljoen euro);
•  diergezondheid (1,09 miljoen euro);
•  leefmilieu (0,16 miljoen euro);
•  menselijke gezondheid (1,87 miljoen euro).

Het budget voor menselijke gezondheid is als volgt verdeeld:

Tabel 1 –  Budget 2022 voor menselijke gezondheid in het kader van het nationaal plan (in euro)

Werking Personeel

FOD Volksgezondheid 859.140 247.295

RIZIV - 130.000

FAGG - 426.234

Sciensano - 202.958

Bron: FOD Volksgezondheid

In het kader van het nationaal plan zal de FOD Volksgezondheid voortaan over acht voltijdse 
equivalenten (VTE) beschikken, waarvan vier voor Bapcop. Om een hoog personeelsverloop te 
vermijden, zal het personeel volgens de FOD Volksgezondheid als vastbenoemde ambtenaar wor-
den aangeworven.

De Europese Commissie wees erop dat het toegekende budget niet in het plan was opgenomen. 
Volgens de FOD Volksgezondheid heeft dit te maken met het feit dat elk overheidsniveau verant-
woordelijk is voor het budget dat het toekent.

5.4 Acties in het plan

Het nationaal plan bevat tal van acties om het voorschrijven en afleveren van antibiotica te ver-
beteren. Een aantal van de acties die internationale en nationale bronnen aanbevelen, zijn in het 
operationele plan opgenomen.
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Het Rekenhof wijst er echter op dat de volgende vier acties, die ook door deze bronnen worden 
aanbevolen, ontbreken. Dat kan de verwezenlijking van de doelstelling van een verstandig ge-
bruik van antibiotica belemmeren.

5.4.1 Permanente bijscholing op het vlak van antibiotica verplichten

Het nationaal plan verplicht voorschrijvers van antibiotica in de ambulante zorg niet zich per-
manent bij te scholen. Bij gebrek aan financiële prikkels en toezicht op goede praktijken bestaat 
echter het risico dat alleen de meest gemotiveerde voorschrijvers opleiding zullen volgen en de 
kwaliteit van hun voorschrijfgedrag zullen verbeteren.

Zoals de FOD Volksgezondheid en het RIZIV in hun antwoord vermelden, zouden voorschrijvers 
die de goede praktijken volgen, deze opleidingen niet hoeven te volgen als die verplicht zouden 
worden.

Beide instellingen voegen eraan toe dat de verplichting een opleiding te volgen, moet worden ge-
toetst aan andere gezondheidsdomeinen, die ook om aandacht vragen.

5.4.2 Voorschrijven van tweedelijnsantibiotica beperken

Het operationele plan schrijft voor dat bepaalde soorten antibiotica alleen worden terugbetaald 
als specialisten ze hebben voorgeschreven. Het plan vermeldt echter niet of deze actie zal beletten 
dat andere voorschrijvers deze antibiotica buiten de terugbetalingsvoorwaarden voorschrijven.

Indien andere voorschrijvers echter nog altijd zonder terugbetaling mogen voorschrijven, dan 
dreigt deze maatregel dezelfde averechtse effecten te hebben als de huidige terugbetalingsvoor-
waarden voor fluorchinolonen (zie ••    punt 3.6.4). In dit verband stelt het operationele plan geen wij-
ziging van de terugbetalingsvoorwaarden voor.

5.4.3 Het voorschrijfgedrag controleren op basis van indicatoren van manifeste afwijking

Het operationele plan stelt voor de mogelijkheden te onderzoeken om toezicht op de ambulante 
praktijk in te stellen. Op het vlak van voorschrijfgedrag is dat toezicht echter een wettelijke taak 
van het RIZIV, dat het bij gebrek aan indicatoren van manifeste afwijking niet kan uitvoeren (zie  
••    punt 3.7.3.2). Het plan vermeldt echter nergens die rol van het RIZIV, noch de noodzaak om deze 
indicatoren te definiëren.

Deze doelstelling zou dus wel eens kunnen leiden tot het ontwikkelen van nieuwe acties (en dus 
tot de aanwending van extra middelen), terwijl het juridische kader en de middelen al binnen het 
RIZIV aanwezig zijn.

5.4.4	 Antibiotica	alleen	op	voorschrift	afleveren

Het nationaal plan omvat geen controle van het verbod op het afleveren van antibiotica zonder 
voorschrift in openbare apotheken, hoewel er aanwijzingen zijn dat dit verbod niet wordt nage-
leefd (zie ••    punt 4.1).
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5.5 Opvolging en evaluatie

5.5.1 Opvolging van de epidemiologische situatie

Het nationaal plan schrijft voor dat de epidemiologische situatie jaarlijks wordt beoordeeld. Zo 
moeten de instellingen die aan het plan meewerken een jaarlijks verslag publiceren met de ver-
schillende epidemiologische gegevens over de resistentie tegen en het gebruik van antibiotica.

Een eerste verslag is eind 2021 gepubliceerd111 en bevestigt de resultaten uit hoofdstuk 2.

5.5.2 Opvolging van de uitvoering van het plan

Het plan schrijft voor dat de uitvoering van de acties jaarlijks wordt beoordeeld. Zo bestaat het 
operationele plan uit verschillende kolommen met details over de uitvoering van elke actie: ver-
antwoordelijke entiteit, deelnemende entiteiten, uitvoeringstermijn, uitvoeringsindicatoren en 
opvolging van de indicatoren.

Het operationele plan is niet volledig aangezien verschillende indicatoren nog niet zijn gedefi-
nieerd. De kolommen Indicatoren van de actie (Smart) en Opvolging van de indicator(en) zijn leeg 
voor verschillende acties bedoeld om het voorschrijfgedrag te verbeteren. Zo zijn voor de operatio-
nele doelstelling Versterken van de evidence based practice beide kolommen bijna leeg, en dat geldt 
ook voor de kolom Doel van de actie.

Voorts bevat het operationele plan geen meetbare doelstellingen voor de fficiëntie van de acties in 
verband met ambulante menselijke gezondheidszorg en is er geen kolom voor de indicatoren over 
doeltreffendheid. Voor het geven van feedback bijvoorbeeld is de kolom Doel van de actie leeg en 
onder Uitvoering van de actie staat Feedbackrapporten.

5.5.3	 Opvolging	van	de	doeltreffendheid	van	de	acties

Deze acties uitvoeren betekent echter nog niet dat ze doeltreffend zijn en tot een verstandig ge-
bruik van antibiotica leiden. Om de doeltreffendheid van een actie te garanderen, moet een me-
thode die (in België of in het buitenland) haar nut heeft bewezen, worden gebruikt, ofwel moet de 
doeltreffendheid van de actie tijdens de uitvoering ervan volgens een evidence based benadering 
worden geëvalueerd.

Aangezien het plan geen elementen bevat waarmee de doeltreffendheid van elke actie kan wor-
den nagegaan, dreigen de acties uit het plan inefficiënt te zijn, wat een verspilling van middelen 
zal betekenen. Zo zijn bepaalde acties erop gericht voorschrijvers opleidingen aan te bieden, maar 
in het plan staat niets over de efficiëntie ervan. Daardoor bestaat het risico dat ze inefficiënt zijn, 
bijvoorbeeld omdat een te klein aantal voorschrijvers deze opleidingen door een gebrek aan sti-
mulansen volgt, of omdat wel veel voorschrijvers de opleidingen volgen maar ze inefficiënt zijn om 
de individuele praktijk beduidend te verbeteren.

111 FOD Volksgezondheid e.a., op. cit.
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In hun antwoord vermelden de geauditeerden herhaaldelijk dat het moeilijk of onmogelijk is de 
doeltreffendheid van elke actie te beoordelen. Het Rekenhof is echter van oordeel dat de acties uit 
een plan zo moeten worden opgezet dat ze afzonderlijk kunnen worden geëvalueerd, via indicato-
ren die vóór de invoering van de actie moeten worden vastgesteld.

5.5.4 Verzamelen van gegevens

Om te beoordelen of de acties om het verstandig gebruik van antibiotica te bevorderen efficiënt 
zijn, moet het plan voorzien in het verzamelen van de gegevens die voor deze evaluatie nodig zijn.

Het nationaal plan bepaalt dat gegevens moeten worden verzameld over het voorschrijfgedrag en 
de verkoop van antibiotica in apotheken. Het geeft echter geen details over deze inzameling en 
specificeert evenmin of de groothandelaars in farmaceutische producten dan wel de apothekers 
deze gegevens moeten bezorgen. De gegevens van apothekers bevatten echter informatie over het 
voorschrijfgedrag, die van groothandelaars niet, wat een wezenlijk verschil is.

Evenzo is in het operationele plan de actie “Integratie van gegevens over antimicrobiële consumptie 
bij de mens [...]: Totale inname in de ambulante zorg” niet gedetailleerd en de term ‘consumptie’ wei-
nig specifiek. Daarom valt onmogelijk te bepalen of de gegevens die nodig zijn om de efficiëntie 
van de acties in de ambulante zorg te beoordelen, beschikbaar zullen zijn (zie ••    punt 2.4).

Bij gebrek aan gegevens over de voorschriften per voorschrijver, over de indicatie die het voor-
schrift rechtvaardigt en over alle afgeleverde antibiotica, kan onmogelijk nauwkeurig wor-
den nagegaan hoeveel voorschrijvers goede praktijken toepassen en hoe dat aandeel evolueert. 
Noch de FOD Volksgezondheid noch het RIZIV zullen dus precies kunnen nagaan of de uitvoe-
ring van de acties waarvoor zij verantwoordelijk zijn, een impact heeft op de kwaliteit van het 
voorschrijfgedrag.

5.5.5 Continue verbetering van het plan

Om de bovenstaande tekortkomingen te verhelpen, is het grote voordeel van het nationaal plan 
dat het is ontworpen als een dynamisch instrument waaraan nieuwe acties kunnen worden toege-
voegd112. Zo bevat een doelstelling in het operationele plan de goedkeuring “van nieuwe acties die 
verband houden met de doelstellingen van het Nationaal Actieplan”.

Als het relatief korte tijdsbestek (2024) en de complexe governancestructuur het mogelijk maken, 
kan het plan dus worden aangevuld met aanbevelingen uit internationale en nationale bronnen en 
met de aanbevelingen die het Rekenhof in dit rapport heeft geformuleerd.

112 FOD Volksgezondheid e.a., op. cit., p. 47.
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5.6 Conclusie en aanbevelingen

Wat het nationaal plan betreft, stelt het Rekenhof het volgende vast:
1. De inhoud van het plan en de beschrijving van de governancestructuur komen overeen met de 

aanbevelingen van de geraadpleegde bronnen.
2. Op federaal niveau zijn aanvullende middelen toegewezen, die echter niet in het plan worden 

genoemd.
3. Er ontbreekt een specifieke planning voor de FOD Volksgezondheid en het RIZIV, om de ver-

antwoordelijkheid van deze instellingen te versterken. De uitvoering van een groot aantal 
acties in de ambulante zorg hangt immers daarvan af.

4. Aangezien de drie operationele doelstellingen van het plan op vlak van ambulante menselijke 
gezondheidszorg nogal vaag zijn, kan de vooruitgang van het beleid inzake verstandig gebruik 
van antibiotica niet precies worden ingeschat.

5. De termijn voor de uitvoering van het plan is zeer kort (drie jaar) en in het plan zelf is geen 
planning op langere termijn opgenomen. Nochtans is antibioticaresistentie een probleem dat 
zal blijven bestaan zolang antibiotica worden gebruikt.

6. De opdracht van het RIZIV op het vlak van toezicht op het voorschrijfgedrag is niet in het na-
tionaal plan opgenomen.

7. De uitvoering van het plan dreigt aan efficiëntie in te boeten als geen rekening wordt gehou-
den met de in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 aanbevolen acties (aanbevelingen 3 t.e.m. 16 van dit 
verslag).

8. Het plan vermeldt niets over de doeltreffendheid van de maatregelen om tot een verstandig 
gebruik van antibiotica te komen. Een verspilling van middelen door de toepassing van on-
doeltreffende acties kan dan ook niet worden uitgesloten.

9. Er wordt onvoldoende expliciet beschreven welke gegevens moeten worden verzameld om te 
beoordelen wat de impact is van de acties uit het plan op de doelstelling om een verstandig 
gebruik van antibiotica te bevorderen. Het risico bestaat dus dat de doeltreffendheid van de 
acties niet meetbaar is.

Het Rekenhof besluit dat het plan in overeenstemming is met de internationale en nationale 
aanbevelingen om het antibioticabeleid te verbeteren. Een aantal tekortkomingen kan de doel-
treffendheid ervan mogelijk beperken om de doelstelling op vlak van verstandig gebruik van an-
tibiotica te bereiken. Toch is het dynamische aspect van het plan een troef, waarmee het kan 
worden verbeterd door deze risico's te beperken.
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Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

Thema Aanbevelingen Gericht aan

Nationaal 
actieplan 
voor de 
bestrijding 
van anti-
microbiële 
resistentie

17  
Specifieke actieplannen opstellen voor de FOD Volksgezondheid en het 
RIZIV, en daarin de toegewezen middelen preciseren en een evalu-
atie van de doeltreffendheid van de acties toevoegen om de Smart-
doelstellingen te bereiken

FOD Volks-
gezondheid, 

RIZIV

18 
Smart-doelstellingen op korte en middellange termijn toevoegen, 
gedetailleerd per instelling, om het aandeel voorschriften dat voldoet 
aan goede praktijken te verhogen

FOD Volks-
gezondheid, 

RIZIV

19 
De acties uit aanbevelingen 3 tot 16 in het nationaal plan opnemen

FOD Volks-
gezondheid, 

RIZIV

20 
Voorzien in een toetsing van de doeltreffendheid van elke actie uit het 
nationaal plan aan de Smart-doelstellingen

FOD Volks-
gezondheid, 

RIZIV
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Hoofdstuk 6

Algemene conclusie  
en aanbevelingen
6.1 Conclusie

Binnen Europa is België één van de grootste antibioticaverbruikers. De doeltreffendheid van an-
tibiotica daalt echter naarmate deze geneesmiddelen vaker worden gebruikt, omdat bacteriën 
resistent worden. Zonder doeltreffende antibiotica zijn tal van infecties niet meer te behandelen. 
De enige manier om dat tegen te gaan, is verstandig en volgens de regels van de goede praktijk 
omspringen met antibiotica. België kan daartoe komen door het voorschrijfgedrag en de afleve-
ring van antibiotica te reguleren.

Sinds 1999 wordt een beleid gevoerd om de resistentie van de bacteriën in te dijken, maar België 
haalt noch de Europese noch de nationale doelstellingen op het vlak van het voorschrijven en 
afleveren van antibiotica in de ambulante zorg (d.i. buiten het ziekenhuis). De hoeveelheid afge-
leverde antibiotica en de voorschrijfkwaliteit bereiken niet de streefwaarden om de resistentie te 
doen dalen.

De operationele doelstellingen, de criteria en de indicatoren die België hanteert, stroken met het 
streven naar verstandig gebruik omdat ze de gebruikte hoeveelheden antibiotica willen verminde-
ren en de voorschrijfkwaliteit willen opkrikken. Ze zijn echter te algemeen en maken het daardoor 
niet mogelijk te meten in hoeverre de voorschrijvers de goede praktijken in acht nemen. Ze hou-
den ook geen rekening met het verschil tussen wat wordt voorgeschreven en wat wordt afgeleverd.

De omkadering is niet doeltreffend genoeg om verstandig voorschrijfgedrag en verstandige afleve-
ring van antibiotica te garanderen die stroken met de goede praktijken. Zo berusten de maatrege-
len in verband met het voorschrijfgedrag niet op feitelijke gegevens die zouden kunnen uitwijzen 
of de maatregelen doeltreffend zijn. Bovendien stelt het RIZIV geen maatregelen in om te con-
troleren of de voorschrijvers de goede praktijken volgen, terwijl dergelijke maatregelen hun nut 
hebben bewezen en worden aanbevolen door de geraadpleegde bronnen. Het Rekenhof ontving 
onvoldoende gegevens om te kunnen evalueren in hoeverre de voorschrijvers de goede praktijken 
toepassen.

Wat de aflevering betreft, worden meer antibiotica afgeleverd dan er worden voorgeschreven, of-
wel omdat er te veel doses in een verpakking zitten, ofwel omdat er antibiotica worden afgeleverd 
zonder voorschrift.

Sinds eind 2021 is er een nieuw actieplan voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie. Het 
omvat heel wat maatregelen, maar de omkadering die het plan voorstelt voor het voorschrijfgedrag 
vertoont dezelfde hiaten als die waar het Rekenhof al op heeft gewezen. Zo is niet gewaarborgd 
dat de maatregelen doeltreffend zijn. De doelstellingen op het vlak van menselijke gezondheid in 
de ambulante zorg zijn niet specifiek genoeg. Ze maken het niet mogelijk een verband te leggen 
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tussen de verwezenlijking van de doelstellingen en de invoering van de maatregelen uit het plan, 
of tussen de verwezenlijking van de doelstellingen en het halen van de hoofddoelstelling, name-
lijk een verstandig gebruik van antibiotica.

Het Rekenhof besluit dat het Belgische beleid op het vlak van de aflevering van antibiotica in de 
ambulante zorg nog niet dusdanig is georganiseerd dat de nationale en Europese doelstellingen 
kunnen worden gehaald die ernaar streven de bacteriële resistentie in te dijken.

Het nationaal plan is er gekomen om daar iets aan te doen. Ook al is het niet perfect, het heeft het 
voordeel dat het is opgevat als een dynamisch instrument. De aanbevelingen uit dit verslag kun-
nen er dus in worden opgenomen.
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6.2 Aanbevelingen om de omkadering van het voorschrijfgedrag en de 
aflevering	van	antibiotica	te	verbeteren

Thema Aanbeveling Gericht tot Punt

Doel-
stellingen, 
indica-
toren en 
beschikbare 
gegevens

1 
Een regelgevend kader opstellen zodat het RIZIV over 
precieze gegevens kan beschikken met betrekking tot alle 
antibiotica die in de ambulante zorg worden afgeleverd (al 
dan niet terugbetaald, al dan niet voorgeschreven) 

Minister,
RIZIV ••    punt 2.4

2 
Aan Sciensano gegevens bezorgen over alle antibiotica die 
in de ambulante zorg worden afgeleverd, zodat Sciensano 
die informatie kan doorgeven aan het ECDC

RIZIV ••    punt 2.2.1
••    punt 2.3.1

 Acties in 
verband 
met het 
voorschrijven

3 
De deelname evalueren van voorschrijvers die per-
manente bijscholingen volgen georganiseerd door de 
FOD Volksgezondheid of het RIZIV en evalueren in hoe-
verre die bijscholingen ertoe bijdragen dat voorschrijvers de 
goede praktijken beter navolgen

FOD Volks-
gezondheid, 

RIZIV
••    punt 3.4.4

4 
De tools voor hulp bij het voorschrijven (clinical decision 
support system en sneltesten) toegankelijk maken voor al 
wie antibiotica voorschrijft, om de kwaliteit van de voor-
schriften te verbeteren; het inschakelen van infectieziek-
tenspecialisten mogelijk maken

FOD Volks-
gezondheid, 

RIZIV
••    punt 3.5

5 
De terugbetaling van alle antibiotica automatiseren om te 
vermijden dat ze buiten het controledomein van het RIZIV 
vallen als de voorschrijver de terugbetalingsvoorwaarden 
niet in acht neemt

Minister,
RIZIV

••    punt 3.6.4

6 
Voorschrijvers van antibiotica verplichten de goede 
praktijken toe te passen of te vermelden waarom ze ervan 
afwijken

Minister,
FOD Volks-

gezondheid,  
RIZIV

••    punt 3.6.4

7 
Het voorschrijven van antibiotica die als laatste redmiddel 
worden gezien, voorbehouden aan infectieziektenspecialis-
ten of koppelen aan de voorwaarde dat zij advies verlenen 
(in zoverre zij daarvoor beschikbaar zijn)

Regering, 
FOD Volks-
gezondheid

••    punt 3.6
••    punt 3.6.4

8 
Nagaan of er financiële stimulansen kunnen worden toe-
gekend aan voorschrijvers die de goede praktijken inzake 
antibiotica navolgen

RIZIV ••    punt 3.7.2

9 
Acties opzetten om de goede praktijken te evalueren en te 
controleren, zoals de actie die de DGEC al heeft uitgevoerd, 
in afwachting van bruikbare indicatoren van manifeste 
afwijking

RIZIV ••    punt 3.7.3

10 
De wettelijk voorgeschreven indicatoren van manifeste 
afwijking definiëren op basis van de beschikbare gegevens

RIZIV ••    punt 3.7.3
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Thema Aanbeveling Gericht tot Punt

Acties in 
verband 
met het 
voorschrijven

11 
Voorschrijvers die de goede praktijken inzake antibiotica 
niet volgen, controleren via indicatoren van manifeste 
afwijking

RIZIV ••    punt 3.7.3

12 
De verplichting invoeren om de indicatie te vermelden op 
het antibioticavoorschrift

Regering, 
FOD Volks-

gezondheid,  
RIZIV

••    punt 3.7.4

13 
Via de inhoud van de voorschriften evalueren in hoeverre 
de voorschrijvers de goede praktijken toepassen

RIZIV ••    punt 3.7.4

14 
Het resultaat van de evaluatie van de navolging van de 
goede praktijken elk jaar meedelen, door op nationaal 
niveau de evolutie te schetsen van het percentage voor-
schrijvers die de goede praktijken in acht nemen

RIZIV
••    punt 2.3.2

••    punt 2.4.2
••    punt 3.7.4

Acties in 
verband met 
de aflevering

15 
Controleren of de systemische antibiotica in de ambu-
lante zorg altijd op vertoon van een voorschrift worden 
afgeleverd

FAGG ••    punt 4.1

16 
Verplichten dat voor alle ambulant afgeleverde systemische 
antibiotica de exact benodigde hoeveelheid wordt voorge-
schreven en afgeleverd.

Regering, 
RIZIV, 
FAGG

••    punt 4.2.2

Nationaal 
Plan voor de 
bestrijding 
van anti-
microbiële 
resistentie

17 
Specifieke actieplannen opstellen voor de 
FOD Volksgezondheid en het RIZIV, en daarin de toe-
gewezen middelen preciseren en een evaluatie van de 
doeltreffendheid van de acties toevoegen om de Smart-
doelstellingen te bereiken

FOD Volks-
gezondheid, 

RIZIV
••    punt 5.1.3

18 
Smart-doelstellingen op korte en middellange termijn 
toevoegen, gedetailleerd per instelling, om het aan-
deel voorschriften dat voldoet aan goede praktijken te 
verhogen

FOD Volks-
gezondheid, 

RIZIV
••    punt 5.2

19 
De acties uit aanbevelingen 3 tot 16 in het nationaal plan 
opnemen

FOD Volks-
gezondheid, 

RIZIV
••    punt 5.4

20 
Voorzien in een toetsing van de doeltreffendheid van elke 
actie uit het nationaal plan aan de Smart-doelstellingen

FOD Volks-
gezondheid, 

RIZIV
••    punt 5.5.3
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Bijlage

Antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
(vertaling)

De heer Philippe Roland 
Eerste voorzitter
Rekenhof 
Regentsschapstraat 2 
1000 Brussel

Uw referentie Onze referentie
22INDFVDB1496

Bijlage(n)
/

Dossier behandeld door
Tina van Havere

Contact via
info@vandenbroucke.fed.be

Datum
Brussel, 02/09/2022

Geachte mevrouw, geachte heer,

Het beleid inzake het voorschrijven en afleveren van antibiotica, en meer in het algemeen de bestrijding 
van antimicrobiële resistentie (AMR), is een belangrijke uitdaging voor de volksgezondheid. Ik ben 
me bewust van deze problematiek en van de vele uitdagingen die ons op dat vlak te wachten staan. 
Ik wens dan ook het belang van het door het Rekenhof opgestelde verslag te benadrukken en de 
auditeurs te bedanken voor hun analyse.

België is al vele jaren actief in de strijd tegen AMR, zowel op vlak van menselijke gezondheid 
als bij de dieren. Het streeft ernaar het gebruik van antimicrobiële stoffen (en antibiotica in het 
bijzonder) te verminderen en te verbeteren om de ontwikkeling en verspreiding van resistente 
kiemen te voorkomen. Bijkomende inspanningen zijn echter nodig om de situatie te verbeteren en te 
garanderen dat deze essentiële geneesmiddelen ook voor toekomstige generaties werkzaam kunnen 
blijven. De recente validering van het nationale actieplan "One Health" AMR is een belangrijke stap 
in die richting. Dat plan zorgt voor een betere samenwerking op vlak van de gezondheid van mens 
en dier, op het vlak van milieu en bevordert ook een intersectorale aanpak. Dankzij deze versterkte 
samenwerking en de nieuwe ter beschikking gestelde middelen, kunnen nieuwe en ambitieuze 
uitdagingen worden aangepakt.

Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de sector van de menselijke gezondheid en met name de 
ambulante behandelingen, omdat meer dan 90% van de in België afgeleverde antibiotica voor 
menselijk gebruik buiten onze ziekenhuizen wordt gebruikt. De betrokken federale besturen 
hebben het verslag en de aanbevelingen van het Rekenhof zorgvuldig geanalyseerd. De FOD 
Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG hebben een gezamenlijk antwoord bezorgd aan het 
Rekenhof, waarin de acties van elk bestuur worden belicht. Ik ben het eens met de opmerkingen van 
deze drie besturen en zal mijn volledige steun blijven verlenen aan de implementatie van nieuwe 
maatregelen ter verbetering van het Belgische beleid op het vlak van de aflevering van antibiotica in 
de ambulante zorg.

Hoogachtend,

Frank VANDENBROUCKE
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