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Generische geneesmiddelen
Voordeligere terugbetalingen

Wat is een
generisch
geneesmiddel?

Nieuwe geneesmiddelen worden gedurende een bepaalde tijd beschermd door een
patent. Dat betekent dat alleen de oorspronkelijke producent deze geneesmiddelen
mag maken en verkopen. Na het verstrijken van die beschermingsperiode mogen
andere farmaceutische bedrijven het geneesmiddel onder een andere naam op de
markt brengen. Wanneer dit geneesmiddel evenwaardig is aan het origineel, noemen
we dit een generisch geneesmiddel.
Een generisch geneesmiddel moet:
•

hetzelfde werkzame bestanddeel (of bestanddelen) bevatten als het originele
geneesmiddel.

•

dezelfde sterkte per eenheid (bv. 10 mg), farmaceutische
toedieningswijze hebben als het originele geneesmiddel.

•

aanleiding geven tot dezelfde concentraties in het organisme als het originele
geneesmiddel, m.a.w. de biologische beschikbaarheid moet dezelfde zijn.

vorm

en

Generische geneesmiddelen hebben dus dezelfde werking en effecten als het
originele geneesmiddel. De federale overheidsdienst Volksgezondheid controleert dit
nauwgezet.
Een generisch geneesmiddel dient minstens 30% goedkoper te zijn dan het originele
geneesmiddel.
Wat is je
voordeel?

Als je kiest voor een generisch geneesmiddel, moet je minder betalen dan voor een
origineel geneesmiddel. De lagere prijs ontstaat door het wegvallen van de kosten
voor onderzoek en ontwikkeling.
Voor generische geneesmiddelen geldt het referentieterugbetalingssysteem. Dit
systeem heeft tot gevolg dat het remgeld (het bedrag dat je zelf dient te betalen na
tussenkomst van het ziekenfonds) aanzienlijk lager is wanneer de arts een generisch
geneesmiddel of een kopie voorschrijft.
Via deze maatregel worden artsen aangespoord om goedkopere geneesmiddelen
voor te schrijven en de kosten beperkt te houden voor zowel de patiënten, als voor de
ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Pluspunt van je mutualiteit!
De Socialistische Mutualiteit Brabant betaalt het remgeld voor generische
geneesmiddelen (max. 100 euro/jaar) van kinderen tot 18 jaar volledig terug!
Voorwaarde
Je kind moet over een globaal medisch dossier (GMD, zie infomut 43) beschikken of
ingeschreven zijn in een medisch huis. De huisarts opent en beheert het GMD, de
kosten verbonden aan de opening van het GMD worden volledig vergoed door de
mutualiteit.

Wens je meer
informatie?

Spreek erover met je arts of apotheker of vraag de lijst aan die de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid heeft opgesteld. In die lijst staan de betrokken
geneesmiddelen en hun generische alternatieven.
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