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17 september 2020: Generic Medicines Day 

1,9 MILJARD EURO BESPARINGEN DANKZIJ GENERISCHE GENEESMIDDELEN 

 

Medaxes, de koepelorganisatie van farmaceutische bedrijven die onder andere generische 
geneesmiddelen op de markt zetten, viert op 17 september de Generic Medicines Day. 

Medaxes berekende immers dat generische geneesmiddelen dit jaar 1,9 miljard euro besparingen 
opleveren voor de Belgische ziekteverzekering. Met andere woorden: als generische geneesmiddelen 
niet zouden bestaan, zou het budget dat de Belgische Staat jaarlijks ter beschikking stelt om 
geneesmiddelen te kunnen terugbetalen, op 17 september volledig opgebruikt zijn. “Deze berekening 
onderstreept nogmaals het immense belang van onze sector voor de betaalbaarheid van de zorg”, 
zegt Joris Van Assche, Managing Director van Medaxes.   

Het farmaceutische landschap zal de komende jaren gekenmerkt worden door een sterke toevloed 
van veelbelovende, nieuwe medicijnen. “Het doel is dat deze geneesmiddelen ter beschikking kunnen 
worden gesteld van elke patiënt die ze echt nodig heeft”, stelt Joris Van Assche. “En daar is geld voor 
nodig. Meer gebruikmaken van generische geneesmiddelen is ongetwijfeld een deel van de oplossing, 
want dat zorgt voor marktdynamiek, met dito prijsdalingen en besparingen.” 
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Maar ook een verandering in beleid is essentieel. “Beleidsmatig zullen er zeker ook nieuwe concepten 
en aangepaste processen moeten ingevoerd worden”, vervolgt Joris Van Assche. Een en ander moet 
voor Medaxes onder de nieuwe regering uitmonden in een nieuw pact met de farmaceutische 
industrie. 

Medaxes organiseert op 17 september om 13u00 een webinar, met mogelijkheid tot interactie: 
https://events.mtouch.be/genericmedicinesday 

 

CONTACT EN BIJKOMENDE INFORMATIE 

Joris Van Assche, Managing Director 
via Els Ruysen, Communication Officer: er@medaxes.be - +32 (0)479 97 85 46 

 twitter.com/Medaxes - www.medaxes.be 

OVER MEDAXES 

Medaxes is de Belgische koepelorganisatie van geneesmiddelenbedrijven die willen bijdragen tot een 
voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. 

Medaxes zet in op drie hefbomen: generische geneesmiddelen, biosimilaire geneesmiddelen en 
zelfzorgproducten. 

Medaxes wil kwaliteitsvolle oplossingen aanreiken voor een kosteneffectieve, goed omkaderde en 
duurzame gezondheidszorg. 

Medaxes werkt in partnership met de andere actoren uit de gezondheidszorg en treedt voor zijn leden 
op als een vertegenwoordigend platform dat een breed gamma aan diensten aanbiedt ter 
ondersteuning van hun individuele activiteiten en gemeenschappelijke belangen.  
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