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De vzw Farmaka, een on af hankelijk centrum dat het verant woord gebruik van geneesmid -
delen promoot, ont slaat al zijn 28 medewer kers.

Dat meldt de vzw vrij dag. Het col lec tief ont slag is vol gens Farmaka een gevolg van de besparingen
van mi nis ter van Volks ge zond heid Mag gie De Block (Open Vld) op de onaf hanke lijke geneesmid de len in-
formatie. Vol gens de minis ter gaat het ech ter niet om een be spa ring. 'De fi nanciële mid de len zul len el -
ders aange wend worden binnen het meerjarenkader dat uit ge werkt is', aldus De Block.

De raad van be stuur van Farmaka neemt de beslis sing 'met spijt in het hart', maar het cen trum 'ziet zich
verplicht' om de werkne mers te ont slaan, klinkt het in een pers be richt. De vzw zet daarnaast ook de sa -
menwerking met enke le zelf standige mede werkers stop.

Artsen kon den bij Farmaka terecht voor meer informatie over geneesmid delen en konden onder
meer een gratis bijscho ling vragen. Het cen trum stel de daarnaast ook een 'For mu larium Oude renzorg'
op, een soort lei draad bij het voorschrijven van geneesmid de len aan oude re patiënten, maar moet ook die
ac tiviteit nu stop zetten.

1,5 mil joen min der
Be spa ringen van mi nis ter van Volks ge zond heid Mag gie De Block lig gen vol gens Farmaka aan de basis
van het col lec tief ont slag. 'Tij dens de be gro tings op maak werd af ge lo pen zomer be slist dat het bud get voor
de onaf hanke lijke geneesmid de len informatie wordt beperkt tot 2 mil joen euro, anderhalf mil joen
euro minder dan in 2017', klinkt het in een pers be richt.

Het geld zou vol gens de vzw wor den toe ge we zen aan het Bel gisch Centrum voor Far maco the rapeu tische
Informatie (BCFI), dat enke le pro jec ten van Farmaka zou moeten overne men. Maar 'er blijft erg veel on-
duide lijkheid over hoe dit praktisch ge organiseerd kan wor den', klinkt het.

De minis ter werkt naar eigen zeg gen nog aan een meer jarenkader om de richt lijnen op de meest doel -
tref fen de manier te versprei den. Het moet gaan om een veel bre de re, overkoepe len de aanpak. 'In deze
tijd van di gitalise ring kunnen de tijd en de ca pacitei ten van hoog op ge lei de mensen beter wor den ge bruikt
dan te zit ten wachten in een wacht zaal en huis artsen individu eel te bezoe ken. Di gitaal doeltref fend is bij-
voorbeeld een pop-up bij het elektronisch voorschrij ven die vraagt of dit wel de beste be hande ling
voor deze specifie ke patiënt is. Daarbij kunnen ook al ternatie ven worden ge sug ge reerd waaraan de arts
mis schien niet ge dacht heeft.'

Het meerjarenkader zal de ko mende weken naar alle be trokken partners worden ge commu niceerd, aldus
De Block.
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