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I

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft in juli 2016 een adviesaanvraag van minister Maggie
De Block ontvangen betreffende de verkoop van voedingsmiddelen voor medisch gebruik
(FSMP, foods for special medical purposes).
FSMP worden op dit ogenblik gereglementeerd door Richtlijn 1999/21/EG. Deze richtlijn werd
in België omgezet door het koninklijk besluit (KB) van 18 februari 1991 betreffende
voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding. Punt 4.2.4 van de bijlage bij dit KB
bepaalt dat de rechtstreekse verkoop aan de verbruiker van FSMP enkel toegelaten is door
officina-apothekers. De interpretatie van deze bepaling is dat de verkoop van deze
voedingsmiddelen enkel toegelaten is door apothekers in het kader van activiteiten die
rechtstreeks aan die van hun officina verbonden zijn, wat dus de verkoop van FSMP beperkt
tot apotheken. Het gaat om een Belgische bepaling die niet aanwezig is in de richtlijn, maar
die bedoeld is om te garanderen dat deze producten werkelijk onder medisch toezicht gebruikt
worden.
In het kader van de herziening van de wetgeving op Europees niveau, maken de specifieke
regels betreffende FSMP het voorwerp uit van een Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128
die pas in februari 2019 in werking treedt (datum waarop Richtlijn 1999/21/EG wordt
ingetrokken). Deze verordening vergt geen omzetting en de bepaling betreffende de
exclusieve verkoop door officina-apothekers is er niet in opgenomen. Het principe dat FSMP
onder medisch toezicht gebruikt moeten worden blijft echter van toepassing.

1

De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen.
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een
nieuwe versie van het advies uitgebracht.
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In deze context verzoekt de minister het advies van de HGR betreffende de volgende vragen:
1. Indien de verkoop van FSMP niet langer omkaderd wordt:
a. Zijn er risico's voor de gezondheid van patiënten die nood hebben aan een
bijzonder soort FSMP, als ze producten verbruiken die niet aan hun specifieke
behoeften voldoen? Indien ja, welke?
b. Zijn er risico's voor de gezondheid, als personen (patiënten of niet-patiënten)
FSMP verbruiken zonder dat hun toestand dit vereist? Indien ja, welke?
c. De waarschuwing op de etikettering "te gebruiken onder medisch toezicht" en
in voorkomend geval de voorziene waarschuwingen bij een onjuist gebruik, zijn
ze voldoende om risico's te vermijden?
2. Op basis van de beoordeling van de bovenvermelde risico's, welke maatregelen
beveelt de HGR aan om ze tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen?
3. Als de HGR van oordeel is dat de verkoop van FSMP omkaderd moet blijven:
a. Moet de verkoop beperkt blijven tot enkel apotheken (status quo ten opzichte
van de huidige situatie)?
b. Zou de verkoop onder toezicht van andere gezondheidswerkers of
zorginstellingen of -systemen kunnen geplaatst worden? Indien ja, welke? De
minister denkt met name aan diëtisten, alsook aan home care providers, zoals
Linde Healthcare of Remedus die diensten aan huis leveren in het kader van
medische of paramedische zorgen (ter beschikking stellen van
perfusiesystemen, ademhalingstoestellen, enz.)
c. Als de omkadering van de verkoop van FSMP niet gerechtvaardigd is voor alle
productsoorten, welke algemene criteria zouden het dan mogelijk maken om
de FSMP te kunnen onderscheiden waarvan de verkoop vrij zou kunnen zijn?
De minister denkt met name aan producten zoals "anti-reflux" zuigelingenmelk,
hypereiwitrijke formules verrijkt met vitaminen en mineralen in het geval van
ondervoeding, orale rehydratatiezouten, enz2.

2

Opmerking: de voorbeelden die vernoemd worden, zijn geen garantie dat ze in de toekomst verder zullen beschouwd worden
als FSMP. Welke producten die precies onder de categorie FSMP vallen, wordt momenteel verduidelijkt op Europees niveau
via een guideline, wat een geharmoniseerde Europese interpretatie zal bevorderen.
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II

CONCLUSIE

De HGR formuleert de volgende antwoorden op de vragen van de minister m.b.t. de verkoop
van FSMP.
In deze context verzoekt de minister het advies van de HGR betreffende de volgende vragen:
1. Indien de verkoop van FSMP niet langer omkaderd wordt:
a. Zijn er risico's voor de gezondheid van patiënten die nood hebben aan een
bijzonder soort FSMP, als ze producten verbruiken die niet aan hun specifieke
behoeften voldoen? Indien ja, welke?
Er bestaan inderdaad risico's voor de gezondheid van patiënten die nood
hebben aan een bijzondere soort FSMP, als ze producten verbruiken die niet
aan hun specifieke behoeften beantwoorden. Deze risico's hebben zowel
betrekking op FSMP bestemd voor volwassenen, als op die bestemd voor
zuigelingen. De samenstelling van FSMP beantwoordt immers in geen geval
aan de criteria voor een "evenwichtige" voeding, dit betekent geldig voor het
merendeel van de personen. De samenstelling van FSMP moet beantwoorden
aan de specifieke behoeften van patiënten met soms zeer ernstige
pathologieën, of van oudere patiënten of zuigelingen die een voeding nodig
hebben aangepast aan hun toestand. Voorbeelden van risico’s: foute of latere
diagnose van bepaalde aandoeningen, afwijkende groei van de zuigeling,
daling van de darmabsorptie bij de zuigelingen, enz.
Andere voorbeelden van risico’s zijn in detail onder punt 2.1. opgenomen.
b. Zijn er risico's voor de gezondheid, als personen (patiënten of niet-patiënten)
FSMP verbruiken zonder dat hun toestand dit vereist? Indien ja, welke?
Net zoals er risico's zijn voor de gezondheid van patiënten die producten
verbruiken die niet aan hun specifieke behoeften beantwoorden, bestaan er
risico's als personen FSMP verbruiken zonder dat hun toestand dit vereist.
Bijvoorbeeld: stofwisselingsstoornissen, nutritioneel tekort, enz.
Andere voorbeelden van risico’s zijn in detail onder punt 2.2. opgenomen.
c. De waarschuwing op de etikettering "te gebruiken onder medisch toezicht" en
in voorkomend geval de voorziene waarschuwingen bij een onjuist gebruik, zijn
ze voldoende om risico's te vermijden?
De waarschuwing op de etikettering "te gebruiken onder medisch toezicht"
wordt dus als onvoldoende beschouwd om de distributie van deze producten
zonder omkadering en dus zonder "raadgeving" toe te laten. Het is belangrijker
voor de bescherming van de volksgezondheid om de verdeling correct te
omkaderen dan om te rekenen op een vermelding op het etiket. Zoals
hierboven vermeld, zijn bepaalde bereidingen verre van onschuldig en zijn de
risico's voor de gezondheid van een verkeerd gebruik niet te verwaarlozen.
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2. Op basis van de beoordeling van de bovenvermelde risico's, welke maatregelen
beveelt de HGR aan om ze tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen?
Aangezien FSMP verondersteld wordt om de voedingsbehoeften van patiënten met
verschillende pathologieën te dekken, kunnen ze enkel gedistribueerd en toegediend
worden onder een strikt medisch toezicht. Om de vernoemde risico's te beperken,
beveelt de HGR de volgende maatregelen aan:
- Een aanbeveling voor gebruik van FSMP door gekwalificeerde en opgeleide
personen;
- Een samenwerking tussen gezondheidsprofessionelen die het gebruik van
FSMP aanbevelen en zij die FSMP verdelen;
- Een verdeling (verkoop) van FSMP door gekwalificeerde en opgeleide
personen.
3. Als de HGR van oordeel is dat de verkoop van FSMP omkaderd moet blijven:
a. Moet de verkoop beperkt blijven tot enkel apotheken (status quo ten opzichte
van de huidige situatie)?
FSMP dekken de bijzondere voedingsbehoeften van patiënten met
verschillende pathologieën, de verkoop ervan moet dus "omkaderd" blijven.
Voor sommige moet deze exclusief beperkt zijn tot officina-apothekers die een
onafhankelijk deskundig advies kunnen bieden. Het betreft pediatrische FSMP
(zuigelingen en jonge kinderen: 0-3 jaar), alsook FSMP verstrekt in het kader
van stofwisselingsziekten.
b. Zou de verkoop onder toezicht van andere gezondheidswerkers of
zorginstellingen of -systemen kunnen geplaatst worden? Indien ja, welke? De
minister denkt met name aan diëtisten, alsook aan home care providers.
Buiten de pediatrische FSMP en FSMP verstrekt in het kader van
stofwisselingsziekten kan de verkoop van andere FSMP uitgebreid worden
naar home care providers op voorwaarde dat voldaan wordt aan de eisen van
onafhankelijkheid, kwaliteit, veiligheid, toegang en opvolging van de patiënt,
waarbij minstens hetzelfde eisenniveau bereikt wordt als bij officinaapothekers. Een registratie bij het FAGG is voorzien voor home care providers
zoals bepaald in het Pact Medische Technologie.
c. Als de omkadering van de verkoop van FSMP niet gerechtvaardigd is voor alle
productsoorten, welke algemene criteria zouden het dan mogelijk maken om
de FSMP te kunnen onderscheiden waarvan de verkoop vrij zou kunnen zijn?
De minister denkt met name aan producten zoals "anti-reflux" zuigelingenmelk,
hypereiwitrijke formules verrijkt met vitaminen en mineralen in het geval van
ondervoeding, orale rehydratatiezouten, enz.
De HGR ziet geen enkele categorie FSMP waarvoor er geen verplichte
omkadering moet bestaan. Deze producten dienen specifieke medische
doeleinden, de verkoop dient steeds omkaderd te worden.
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms3
MeSH terms*
Diet

Risk
assessment

Keywords
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Dieetvoedingsmiddel

diätetisches Lebensmittel
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Food for special
medical
purposes
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Voedingsmiddel
medisch gebruik

Nutritional
requirements
paediatric
nutrition
Patient
Medical
supervision
Risk
assessment
Sale
Home
care
provider
Dietician
Pharmacist

Voedingsbehoeften

Aliment
diététique
FSMP
Denrée
alimentaire
destinée à des
fins médicales
spéciales
Besoins
nutritionnels
Alimentation
pédiatrique
Patient
Contrôle
médical
Evaluation des
risques
Vente
Home
care
provider
Diététicien
Pharmacien

voor

Voeding in de pediatrie
Patiënt
Medisch toezicht
Risicoanalyse
Verkoop
Home care provider
Diëtist
Apotheker

Lebensmittel
für
besondere medizinische
Zwecke

Ernährungsbedürfnisse
Kinderernährung
Patient
ärztliche Aufsicht
Risikobewertung
Verkauf
Home care provider
Ernährungsberater
Apotheker

MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden
die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

III METHODOLOGIE
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige
expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hoc werkgroep opgericht met deskundigen
in de volgende disciplines: kindergeneeskunde, metabole ziekten, voeding, diëtetiek,
toxicologie, farmacie, epidemiologie, gastro-enterologie, regelgeving. De experten van de
werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hoc verklaring ingevuld en
de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust voornamelijk op het oordeel van de experts, aangezien de beschikbaarheid
van wetenschappelijke literatuur en rapporten van nationale en internationale organisaties die
in deze materie bevoegd zijn, sterk beperkt is.
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep en door de permanente werkgroep
“Voeding en gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen (VGVV)” werd het advies tenslotte
gevalideerd door het College.

3
De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE
Lijst van afkortingen
EU
FSMP
HGR
KB
ORS
VGVV

1

Europese Unie
Foods for special medical purposes
Hoge Gezondheidsraad
Koninklijk Besluit
Oral Rehydration Solution
Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen

FSMP: definities en wettelijk kader

1.1 Definitie
FSMP, op dit ogenblik gereglementeerd door Richtlijn 1999/21/EG, worden als volgt
gedefinieerd: "Een categorie speciaal bewerkte of samengestelde voedingsmiddelen voor
bijzondere voeding die door patiënten als dieetvoeding onder medisch toezicht moeten
worden gebruikt. Zij zijn bestemd voor de voeding, uitsluitend of gedeeltelijk, van patiënten,
wier vermogen om gewone voedingsmiddelen, bepaalde nutriënten daarin of bepaalde
metabolieten in te nemen, te verteren, te absorberen, te metaboliseren of uit te scheiden
beperkt, aangetast of verstoord is, of die andere medisch bepaalde behoeften aan nutriënten
hebben, voor de behandeling waarvan niet louter met wijziging van het normale
voedingspatroon noch met andere voedingsmiddelen voor bijzondere voeding, noch met een
combinatie van beide, kan worden volstaan."
FSMP moeten aan vier criteria beantwoorden:
- Bestemd zijn voor patiënten;
- Gebruikt worden onder medisch toezicht;
- Beantwoorden
aan
bijzondere
voedingsbehoeften
die
aan
de
gezondheidstoestand verbonden zijn;
- Niet vervangen kunnen worden door aanpassing van het normale voedingspatroon
(met inbegrip van voedingssupplementen).
Het gaat om een heel brede categorie voedingsmiddelen die onder meer producten bevat om
te voldoen aan de voedingsbehoeften in het geval van4:
- ondervoeding;
- sondevoeding;
- dialyse;
- stofwisselingsziekten (fenylketonurie, leucinose, methylmalonacidemie, enz.);
- slikproblemen (gegeleerd water, verdikkingsmiddelen);
- postoperatoire revalidatie (wondgenezing, enz.);
- uitdroging (O.R.S.);
- enz.
4
Opmerking: de voorbeelden die vernoemd worden, zijn geen garantie dat ze in de toekomst verder zullen beschouwd worden
als FSMP. Welke producten die precies onder de categorie FSMP vallen, wordt momenteel verduidelijkt op Europees niveau
via een guideline, wat een geharmoniseerde Europese interpretatie zal bevorderen.
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Melk voor zuigelingen afgestemd op specifieke problemen (reflux, allergieën, krampen, enz.)
wordt ook als FMSP beschouwd.
1.2 Europese regelgeving en Belgische bepalingen
1.2.1

Europese regelgeving

Richtlijn 1999/21/EG legt de eisen vast voor de samenstelling en etikettering van
dieetvoeding voor medisch gebruik. Deze richtlijn beschrijft de essentiële voorschriften voor
de samenstelling en verstrekt de minimale en maximale waarden voor vitaminen, mineralen
en sporenelementen in qua voedingswaarde volledige voedingsmiddelen.
De kaderregeling betreffende voedingsmiddelen bestemd voor een bijzondere voeding werd
herzien in 2013 en de verordening van de Europese Unie (EU) nr. 609/2013 inzake voor
zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de
dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing treedt in werking
op 20 juli 2016. De definitie van FSMP blijft ongewijzigd en de criteria dat deze producten
onder medisch toezicht moeten worden gebruikt en enkel door patiënten blijven van
toepassing.
De specifieke regels betreffende FSMP maken het voorwerp uit van de Gedelegeerde
Verordening (EU) 2016/128 die pas in februari 2019 in werking treedt. Op die datum wordt
Richtlijn 1999/21/EG ingetrokken. Deze verordening vergt geen omzetting en de exclusieve
verkoop door officina-apothekers is er niet in opgenomen. De regels uit Richtlijn 1999/21/EG
blijven gehandhaafd mits enkele veranderingen in acht worden genomen zoals bv. het verbod
op voedings- en gezondheidsclaims.
1.2.2

Belgische bepalingen

Richtlijn 1999/21/EG werd in België omgezet door het KB van 18 februari 1991 betreffende
voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding. Punt 4.2.4 van de bijlage bij dit KB
bepaalt dat de rechtstreekse verkoop aan de verbruiker van FSMP enkel toegelaten is aan
officina-apothekers. De interpretatie van deze bepaling is dat de verkoop van deze
voedingsmiddelen enkel toegelaten is aan apothekers in het kader van activiteiten die
rechtstreeks aan die van hun officina verbonden zijn, wat dus de verkoop van FSMP beperkt
tot apotheken.
Het gaat om een Belgische bepaling die niet aanwezig is in de richtlijn, maar die bedoeld is
om te garanderen dat deze producten werkelijk onder medisch toezicht gebruikt worden.
Vanaf de inwerkingtreding van verordening (EU) 2016/128 in februari 2019 wordt Richtlijn
1999/21/EG ingetrokken. De regels betreffende FSMP zijn opgenomen in een verordening en
vergen geen omzetting. De bepaling betreffende de exclusieve verkoop door officinaapothekers staat er niet in. Daarom stelt zich de volgende vraag: Moet de bepaling van het
KB van 18/02/1991 betreffende de exclusieve verkoop door officina-apothekers worden
opgeheven, aangepast of van toepassing blijven?
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1.3 Voedingsmiddelen bestemd voor zuigelingen
De volledige voeding voor zuigelingen in goede gezondheid, beter bekend onder de benaming
"eersteleeftijdsmelk" mag buiten de apotheek verkocht worden. De verkoop van
voedingsmiddelen in grootwarenhuizen of drogisterijen vormt dus geen inbreuk op de
regelgeving. Wanneer het om aangepaste eersteleeftijdsmelk voor medisch gebruik gaat (b.v.
anti-regurgitatie zuigelingenvoeding, prematurenvoeding, enz.), is de aflevering
voorbehouden aan de apotheker.
2

Antwoord op vraag 1: Geen omkadering van de verkoop van FSMP

De HGR is van mening dat de verkoop van FSMP moet omkaderd worden. Deze producten
zijn immers bestemd voor een bijzondere orale of parenterale voeding. Ze moeten niet
verward worden met voedingssupplementen die wel beschikbaar zijn in zowel officina's als in
courante handelszaken (in dit laatste geval, zonder farmaceutisch advies en opvolging).
FSMP dienen met medisch advies bij de patiënten beschikbaar gesteld te worden. FSMP
hebben immers een samenstelling, meestal macro- en/of micronutriënten, die is afgestemd
op de specifieke noden van patiënten waarvoor ze bestemd zijn (volgens de specifieke
pathologieën van deze patiënten). FSMP kunnen enkel vervangen worden door een product
met een gelijkaardige samenstelling. Er zijn bijgevolg risico’s denkbaar voor de patiënt als dit
niet op medisch advies gebeurt.
2.1 Risico's voor de gezondheid van patiënten die nood hebben aan een bijzonder soort
FSMP, als ze producten verbruiken die niet aan hun specifieke behoeften voldoen
Er bestaan inderdaad risico's voor de gezondheid van patiënten die nood hebben aan een
bijzondere soort FSMP, als ze producten verbruiken die niet aan hun specifieke behoeften
beantwoorden. Deze risico's hebben zowel betrekking op FSMP bestemd voor volwassenen,
als op die bestemd voor zuigelingen. De samenstelling van FSMP beantwoordt immers in
geen geval aan de criteria voor een "evenwichtige" voeding, dit betekent geldig voor het
merendeel van de personen, want die samenstelling moet beantwoorden aan de specifieke
behoeften van patiënten met soms zeer ernstige pathologieën, of van oudere patiënten of
zuigelingen die een voeding nodig hebben aangepast aan hun toestand.
Gezien de veelheid aan FSMP beschikbaar op de markt is het in de context van dit huidige
rapport onmogelijk om alle mogelijke risico's te beschrijven die samenhangen met een nietaanbevolen gebruik van FSMP. Toch kunnen sommige risico's aan de hand van de volgende
voorbeelden geïllustreerd worden.
Wat betreft FSMP bestemd voor zuigelingen en jonge kinderen kunnen de volgende risico's
vermeld worden:
- Te snelle overstap van borstvoeding naar een voeding op basis van volledige
zuigelingenvoeding of opvolgzuigelingenvoeding, vooral omdat FSMP bijzondere
indicaties hebben.
-

Onaangepaste voeding: Het voedingspatroon evolueert snel in functie van de
leeftijd; het naleven van deze transitie is des te belangrijker bij zieke kinderen.
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-

Bereidingsfouten: Belgische onderzoeken hebben aangetoond dat heel wat ouders
onvoldoende op de hoogte zijn over de praktische aspecten van het bereiden van
bijzondere voeding (Roosens et al., 2013). Nauwkeurige voedingsanamneses
brengen fouten aan het licht bij het bereiden van de zuigfles, onaangepaste uren,
niet passende maaltijdomstandigheden, enz., die volstaan om de waargenomen
stoornissen te verklaren. Het risico is des te belangrijker omdat FSMP bestemd
zijn voor een populatie met specifieke behoeften.

-

Foute of laattijdige diagnose: De spontane toevlucht van ouders tot FSMP kan een
soms ernstige medische diagnose maskeren, vertragen of tot een foute diagnose
leiden. Het onrechtmatig gebruik van antirefluxmelk kan de symptomen wijzigen
van een slokdarmontsteking die zich blijft verder doorzetten. Voeding tegen
krampen kan een tijdje een allergie voor melkeiwitten maskeren, enz. Deze fouten
kunnen de groei van de zuigeling beïnvloeden wegens moeilijkheden bij de
absorptie van essentiële voedingselementen (aminozuren, ijzer, enz.) en kunnen
soms zelfs tot een psychomotorische ontwikkelingsachterstand leiden.

-

Afwijkende groei van de zuigeling, slechtere levenskwaliteit voor de zuigeling en
het gezin, indien geen aangepaste melk (extensively hydrolyzed protein-based
formula) wordt gegeven in het geval van een allergie voor koemelkeiwitten.

-

Daling van de darmabsorptie in het geval van het ten onrechte gebruiken van
antirefluxmelk met verdikkingsmiddelen.

-

Onevenwichtig aminozurenprofiel in het geval van het ten onrechte gebruiken van
antirefluxmelk.

-

Afwijkingen van het neurologisch of spijsverteringsstelsel: de melk moet worden
voorgeschreven voor een beperkte periode in overeenstemming met de werkelijke
duur van de betreffende pathologie (bv. voor AR-melk). Een onaangepast
langdurig gebruik moet vermeden worden wegens het risico op het wijzigen van
het spijsverterings- of neurologisch stelsel van het kind. De consumptie moet
geëvalueerd worden in functie van de maturiteit van het spijsverterings- of
neurologisch stelsel (Mozin, 2004).

Wat betreft FSMP bestemd voor de hele bevolking m.u.v. zuigelingen en jonge kinderen,
enkele voorbeelden van risico's:
- Verstoring van de bloedparameters: voor patiënten met nierinsufficiëntie die
eiwitrijke voedingsmiddelen verbruiken.
-

Metabole decompensatie: In het kader van stofwisselingsziekten kan het toedienen
van verkeerde FSMP leiden tot metabole decompensatie. Bij oudere en kwetsbare
patiënten kan een ongeschikte FSMP ook een risico inhouden op een inadequate
metabolisatie van de nutriënten die erin zitten.

-

Intestinale ongemakken: Voor sondevoeding is het ook ziekteafhankelijk, met
voornamelijk een risico voor dialysepatiënten. De variatie in energie, eiwitten, vezel
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op zich vormt geen heel grote risico’s maar kunnen wel voor intestinale
ongemakken zorgen (ESPEN, 2006).
Risico's voor de hele bevolking:
- Er bestaat een risico op een verstoord voedingsevenwicht bij het gebruik van
FSMP bestemd voor supplementatie als deze gebruikt wordt als vervanging van
een gewone maaltijd.
-

Bij slikproblemen is er ook een risico indien er een FSMP met verkeerde
consistentie wordt gebruikt.

-

Een risico op interactie (FSMP – geneesmiddel) die inherent is aan de
doelpopulatie.
Daar FSMP vooral bedoeld is voor een polygemedieerde populatie is een
"medische raadgeving" van uiterst belang om risico's op interacties te vermijden.
De volgende voorbeelden illustreren mogelijke interacties tussen FSMP en
geneesmiddelen:
o Di- en trivalente kationen (calcium, ijzer, enz.) waarvan de beschikbaarheid
wordt aangetast door chinolonen, tetracyclinen, schildklierhormonen of
bifosfonaten;
o Voedingsmiddelen verrijkt met kalium, onverenigbaar met remmers van het
angiotensine converterend enzym, sartanen of kaliumsparende diuretica;
o Voedingsmiddelen verrijkt met vezels en wisselwerkingen met
schildklierhormonen of digoxine.

-

Een ander voorbeeld van een risico verbonden aan polymedicatie is het specifieke
geval van patiënten onder sondevoeding. In dit geval is het toedienen van
geneesmiddelen per os niet mogelijk. Dit betekent dat verschillende
geneesmiddelen geplet moeten worden, hetgeen de over- of onderdosering van
het actieve bestanddeel kan veroorzaken, alsook interacties tussen de
verschillende actieve bestanddelen die vrijkomen tijdens de vernietiging van de
galenische vorm. Een "medische raadgeving" is dus onmisbaar in dergelijke
situaties waar het wenselijk is om het niet-pletbare geneesmiddel te vervangen
door een equivalent dat aan de sondevoeding kan worden toegevoegd.

2.2 Risico's voor de gezondheid, als personen (patiënten of niet-patiënten) FSMP
verbruiken zonder dat hun toestand dit vereist
Net zoals er risico's zijn voor de gezondheid van patiënten die producten verbruiken die niet
aan hun specifieke behoeften beantwoorden, bestaan er risico's als personen FSMP
verbruiken zonder dat hun toestand dit vereist. Deze risico's hebben zowel betrekking op
FSMP bestemd voor volwassenen, als die bestemd voor kinderen/zuigelingen.
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In het algemeen kan de consumptie van een bepaalde FSMP, waarvan de samenstelling sterk
afwijkt van een normaal nutritioneel evenwicht (bv. zeer eiwitrijke producten, maar arm aan
koolhydraten) en waarvan de energetische inname beperkt is, stofwisselingsstoornissen
uitlokken en hierdoor schadelijk zijn voor de gezondheid bij patiënten waarvoor deze
producten niet bestemd zijn, of zelfs bij gezonde personen.
Een nutritioneel overschot of tekort is mogelijk bij verbruikers in geval van misbruik, met als
gevolg een verstoord nutritioneel evenwicht.
De risico's vermeld onder punt 2.1 gelden ook hier.
Sommige stoornissen die als indicaties worden aangegeven voor FSMP (krampen,
constipatie, enz.) kunnen goedaardig zijn en vereisen niet noodzakelijk de toediening van een
FSMP. De anamnese en het medisch onderzoek door een beoefenaar in de gezondheidszorg
zijn dus nodig.

2.3 Waarschuwing op de etikettering
De waarschuwing op de etikettering "te gebruiken onder medisch toezicht" wordt als
onvoldoende beschouwd om de distributie van deze producten zonder omkadering en dus
zonder "raadgeving" toe te laten. Het is belangrijker voor de bescherming van de
volksgezondheid om de verdeling correct te omkaderen dan om te rekenen op een vermelding
op het etiket. Zoals hierboven vermeld, zijn bepaalde bereidingen verre van onschuldig en zijn
de risico's voor de gezondheid van een verkeerd gebruik niet te verwaarlozen.
De verkoop vereist niet alleen een specifieke omkadering, maar ook een bijzondere opvolging,
aangezien deze producten schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, als ze
te lang of op een inadequate manier gebruikt worden. Daarom moet de verdeling, zoals de
opvolging, van dergelijke producten omkaderd worden door voldoende opgeleide en
gekwalificeerde personen.
Een bijkomende waarschuwing wordt voorgesteld: "Het gebruik van FSMP moet regelmatig
door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg opnieuw beoordeeld worden".
3

Antwoord op vraag 2: Aanbevolen maatregelen om de risico’s tot een
aanvaardbaar niveau terug te brengen

Aangezien FSMP verondersteld worden om de voedingsbehoeften van patiënten met
verschillende pathologieën te dekken, kunnen ze enkel gedistribueerd en toegediend worden
onder een strikt medisch toezicht. Om de vernoemde risico's te beperken, beveelt de HGR de
volgende maatregelen aan:
- Een aanbeveling voor gebruik van FSMP door naar behoren gekwalificeerde
personen (arts, diëtist, apotheker);
- Een samenwerking tussen gezondheidsprofessionelen betrokken bij het gebruik
van FSMP;
- Een omkaderde verdeling (verkoop) van FSMP (cf. punt 4).
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Wegens het gebrek aan gegevens die de efficiëntie van FSMP aantonen, is het aangewezen
om voorzichtig te blijven t.o.v. de aangekondigde indicaties.
4

Antwoord op vraag 3: Omkadering van de verkoop van FSMP

4.1 Status quo: Beperkt blijven tot enkel apotheken
FSMP dekken de bijzondere voedingsbehoeften van patiënten met verschillende
pathologieën, de verkoop ervan moet dus "omkaderd" blijven. Voor sommige producten moet
de verkoop exclusief beperkt zijn tot officina-apothekers die een onafhankelijk deskundig
advies kunnen bieden. Het betreft met name pediatrische FSMP (zuigelingen en jonge
kinderen: 0-3 jaar), alsook FSMP aanbevolen in het kader van stofwisselingsziekten5 (b.v.
koemelkallergie, mucoviscidose, enz.).
4.2 Verkoop FSMP onder toezicht van andere gezondheidswerkers of zorginstellingen of
-systemen
Buiten de pediatrische FSMP en FSMP verstrekt in het kader van stofwisselingsziekten kan
de verkoop van andere FSMP uitgebreid worden naar home care providers op voorwaarde
dat voldaan wordt aan de eisen van onafhankelijkheid, kwaliteit, veiligheid, toegang en
opvolging van de patiënt, waarbij minstens hetzelfde eisenniveau bereikt wordt als bij officinaapothekers. Home care providers leveren diensten aan huis in het kader van medische of
paramedische zorgen (ter beschikking stellen van perfusiesystemen, ademhalingstoestellen,
enz.). Een registratie bij het FAGG is voorzien voor home care providers zoals bepaald in het
Pact Medische Technologie.
Ziehier een korte niet-beperkende samenvatting van de eisen op het vlak van
onafhankelijkheid, kwaliteit, veiligheid, toegang en opvolging van de patiënt; deze eisen
dienen nauwgezet in acht te worden genomen:
Toegang
- Toegankelijkheid van FSMP. Als een patiënt een specifieke voedingsbehoefte
heeft naar aanleiding van een pathologie, wordt zijn voeding van levensbelang en
de verkoop- en distributiekanalen moeten snel, kwaliteitsvol en veilig zijn.
Bijvoorbeeld door een systeem van wachtdienst waardoor FSMP 24 uur op 24
beschikbaar zijn.
- Gemakkelijke toegang tot het terugbetalingssysteem.

5

Stofwisselingsziekte : elke ziekte of stoornis van het normale metabolisme. Encyclopædia Britannica 2016
Voorbeelden van stofwisselingsziekten: http://www.universalis.fr/encyclopedie/maladies-metaboliques/
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Veiligheid
- Biovigilantie: Intrekken van producten in geval van kwaliteitsproblemen; het
systeem van intrekkingen moet gemakkelijk, snel en eenvoudig te beheren zijn.
- Geen promotie, reclame, stalen (naleving van het KB 18 02 1991), teneinde een
ongeschikte overmatige consumptie te vermijden en teneinde borstvoeding te
bevorderen of
Kwaliteit
- Beheer van vervallen producten en bewaring van producten in goede
omstandigheden.
Opvolging van de patiënt
- Registratie van elke verdeling van het FMSP-product in een elektronisch
patiëntendossier: De continuïteit van de behandeling garanderen en mogelijkheid
tot toegang tot deze informatie voor alle gezondheidsprofessionelen die een
therapeutische relatie met de patiënt hebben (multidisciplinaire aanpak gericht op
de patiënt). Dit laat toe om de mogelijke interacties tussen FSMP en
geneesmiddelen te identificeren.
- Noodzakelijkheid van een rechtstreekse relatie met de zorgverlener(s)
(therapeutische relatie en relatie met apotheker). Bv.:
o Identificatie van risicopatiënten, met name van ondervoeding;
o Bepalen van de voedingstoestand en de voedingsbehoefte;
o Zorgen voor een geschikte voeding en goede naleving.
- Analyse, individuele benadering en raadgeving om fouten bij het gebruik of een
oneigenlijk gebruik te vermijden.
- Niet-verdeling en doorverwijzing naar een arts volgens objectieve criteria.
Het is de bedoeling dat een omkadering oneerlijke handelspraktijken vermijdt, die schadelijk
zijn voor de patiënt of die kunnen leiden tot een overmatige consumptie van FSMP, die
onnodig is in het licht van de gezondheidstoestand van de patiënt. In deze context stelt zich
de vraag naar de juridische verantwoordelijkheid in geval van problemen.

4.3 Globale of partiële/specifieke omkadering van de verkoop van FSMP in functie van de
productsoorten
De HGR ziet geen enkele categorie FSMP waarvoor er geen verplichte omkadering moet
bestaan. Deze producten dienen specifieke medische doeleinden, de verkoop dient steeds
omkaderd te worden.
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde
experten is beschikbaar op de website van de HGR: Wie zijn we?.
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten).
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Jean NEVE en het
wetenschappelijk secretariaat door Michèle ULENS en Muriel BALTES.
BRASSEUR Daniel
DE HENAUW Stefaan
KOLANOWSKI
Jaroslaw

MEULEMANS Ann
MOZIN Marie
MULLIE Patrick
NEVE Jean
PAQUOT Nicolas
PUSSEMIER Luc
RIGO Jacques
SCHNEIDER YvesJacques
VANDENPLAS Yvan
VANSANT Greet

Voeding in de pediatrie
Public health nutrition
Fysiologie en fysiopathologie van
de voeding; fysiopathologie van
obesitas, van het metabool
syndroom en van diabetes type 2
Bio-medische wetenschappen,
klinische voeding
Pediatrische diëtetiek
Voeding en gezondheid
Therapeutische chemie en
voedingswetenschappen
Metabole ziekten, interne
geneeskunde, diabetoendocrinologie
Residuen en contaminanten,
chemische risico’s
Voeding in de pediatrie,
neonatologie
Toxicologie, metabole biochemie,
voeding, biotechnologie
Voeding in de pediatrie,
pediatrische gastroënterologie
Voeding en gezondheid

ULB
UGent
UCL

UZLeuven
ULB
VUB
ULB
ULg
CERVA
ULg
UCL
VUB
KULeuven

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord:
POTTIER Jean

Nutritioneel en
voedselveiligheidsbeleid

FOD VVVL – DG4

De volgende personen en verenigingen werden gehoord:
BOTTRIAUX Françoise
CHASPIERRE Alain
FARINE Sylvie
SAEVELS Jan
VAN SCHAIK Rian
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Juridische aspecten
Vice-voorzitter
Diëtiste
Wetenschappelijke aspecten
Diëtist, voorzitter van de Vlaamse
Beroepsvereniging
van
Voedingsdeskundigen en Diëtisten
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APB
APB
ULB - Erasme
APB
AZ St Lucas Brugge,
VBVD

De volgende firma's werden gehoord:
ALLARD Pierre
DENYS Marnix
PETIT Caroline
SOMERS Chris
VERLINDE Karel

Infant FSMP
Directeur
Special cases FSMP
Adult FSMP
Adviseur

Nestlé
BeMedTech
Nutricia
Fresenius-Kabi
BeMedTech

De permanente werkgroep “Voeding en gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen” heeft het
advies goedgekeurd. Het voorzitterschap van de permanente werkgroep werd waargenomen
door Stefaan DE HENAUW en het wetenschappelijk secretariaat door Michèle ULENS.
DE BACKER Guy
DE HENAUW Stefaan
GOYENS Philippe
MAINDIAUX Véronique
NEVE Jean
PENNINCKX Michel
PUSSEMIER Luc
VANHAUWAERT Erika

Preventieve geneeskunde,
volksgezondheid, epidemiologie
Public health nutrition
Voeding in de pediatrie
Diëtetiek, voeding
Therapeutische chemie en
voedingswetenschappen
Endocrinologie, toxicologie,
biotechnologie
Residuen en contaminanten,
chemische risico’s
Diëtetiek, voeding en gezondheid

UGent
UGent
ULB
IPL
ULB
ULB
CODA
UC Leuven-Limburg

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord:
BERTHOT Carl
LAQUIERE Isabelle
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FOD VVVL – DG4
FOD VVVL – DG4

Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen.
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de
adviezen uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag,
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR,
samengesteld uit 40 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be).
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek,
consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.
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