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OORSPRONG EN TAAK
In verschillende Europese landen zien we vanaf het einde van de XIXde eeuw sociale apotheken
ontstaan. De oprichting ervan is het gevolg van de wil van de organisaties voor sociale bescherming
en bijstand om voor de minst bedeelden van de bevolking de toegang tot geneesmiddelen te 
vergemakkelijken. Het ontstaan en de ontwikkeling van de sociale apotheken dient dus gesitueerd
te worden binnen de mutualistische en coöperatieve bewegingen van die periode.

Deze historische roeping van de sociale apotheken - de toegang tot geneesmiddelen vergemakke-
lijken - ging in de loop van de tijd gepaard met een meer en meer uitgesproken zorg voor de 
kwaliteit van de farmaceutische dienstverlening. De sociale apotheken hebben dus in hun taak de
wil opgenomen om aan hun klanten een uitstekende dienstverlening te verzekeren op het vlak van
informatie en advies. Het is in het kader van deze wil dat deze publicatie over de zes afspraken op
het vlak van een kwaliteitsvolle farmaceutische dienstverlening gezien moet worden.

Tot slot willen de sociale apotheken een rol spelen in de ontwikkeling en de toepassing van een
verantwoordelijk beleid inzake volksgezondheid, door rekening te houden met het algemeen
belang en met het belang van hun gebruikers.

Opgericht door en voor de gebruikers willen de sociale apotheken hun doelstelling, hun bestaans-
reden, vinden in de belangen van de geneesmiddelenconsument.

AANWEZIGHEID VAN DE SOCIALE APOTHEKEN IN EUROPA
Het ontwikkelingsniveau van de sociale apotheken in Europa is thans niet overal gelijk, voorname-
lijk wegens de juridische hinderpalen die in bepaalde landen, waar de organisatie van de apotheek
vaak gedicteerd wordt door een corporatistische opvatting van het beroep, het bestaan ervan
belemmeren.

Er zijn sociale apotheken in België, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Zwitserland en het
Verenigd Koninkrijk.

Deze zeven landen tellen 2.325 sociale apotheken. Wettelijke hinderpalen belemmeren daarentegen
het bestaan van sociale apotheken in Duitsland, Denemarken, Spanje, Luxemburg en Griekenland.

DE EUSA
Reeds lang geleden werden de verantwoordelijken van de sociale apotheken zich bewust van het
ontstaan van een grote Europese markt.

Ook begrepen zij al vroeg hoe belangrijk het was om, binnen een adequate structuur, te anticiperen
op de ontwikkelingen die de verwezenlijking van de Europese doelstellingen voor de apotheeksector
zou meebrengen.

Daarom werd in 1961 de EUROPESE UNIE VAN SOCIALE APOTHEKEN (EUSA) opgericht.

De EUSA wil de samenwerking en het begrip tussen haar leden, het verstrekken van informatie over
de ontwikkeling van de Europese wetgeving, alsook de uitwisseling van ervaringen bevorderen.

De activiteit van de EUSA kadert binnen het Europese project. Toch vraagt de EUSA aan de
Europese overheden om de sociale dimensie van de Europese Unie, met name inzake gezondheid,
te benadrukken.
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INLEIDING
De laatste jaren werden talrijke studies verricht en voorstellen gedaan in verband met de ontwikke-
ling van de rol en de verantwoordelijkheden van de apotheker. De EUSA verwijst in dit verband
naar de talrijke publicaties dienaangaande, zo ook naar de publicaties op Europees niveau1.

Het is algemeen bekend dat het apothekersberoep tijdens de laatste twee decennia een complete
transformatie heeft ondergaan en dat de inhoud ervan geëvolueerd is van het vervaardigen van
geneesmiddelen naar het verstrekken van informatie en advies. De rol van de apothekers vandaag
en meer nog in de toekomst, moet worden gezocht in de cognitieve taken die gepaard gaan met
de aflevering van geneesmiddelen en die het gebruik van geneesmiddelen - niet langer handmatig
maar industrieel bereid – begeleiden, omkaderen en veiliger maken.

Deze nieuwe definitie van het apothekersberoep brengt met zich mee dat de hele problematiek
inzake kwaliteit dient herzien te worden en wel in de zin die men aan het begrip geeft in het
onderzoek en de toepassingen in verband met Total Quality Management2.

Kwaliteit betreft hier dus niet het product zelf - de kwaliteit van het product wordt immers 
gecontroleerd vóór het in de apotheek komt - maar wel de dienstverlening bij de verstrekking
ervan (behalve, natuurlijk, wat de magistrale bereidingen betreft, waarvoor regels inzake goede
bereiding , gericht op het product zelf, dienen opgesteld en nageleefd te worden).

De EUSA sluit zich volledig aan bij deze benaderingswijze die een voortzetting vormt van de
afspraken die zij vroeger reeds heeft aangegaan. Inderdaad, vanaf 1991 publiceerde de EUSA, naar
aanleiding van de 30ste verjaardag van haar oprichting, een Handvest dat voor de apotheker een
taak opeiste “... die zo opgevat en georganiseerd was dat hij in staat zou zijn een actieve rol te
spelen in het afleveren van geneesmiddelen en het verstrekken van aanvullende gezondheidsdien-
sten...” (punt 4 van het handvest). En in de inleiding op dit handvest schreef de EUSA dat “de 
sociale apotheken een concept van globale gezondheidsdienstverlening willen invoeren, waarbij
het afleveren van geneesmiddelen gepaard gaat met ontvangst, advies, informatie, preventie, etc.
Men moet de omstandigheden creëren opdat bekwame apothekers en assistenten van de apotheek
een onmisbaar en essentieel “gezondheidscentrum” in de keten van de gezondheidszorg maken.”

De EUSA wil thans haar kwaliteitsbeleid versterken, en daarbij de patiënt centraal stellen, via 
sleutelwoorden als : toegankelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid.

De wil is er dus om de toegang tot een kwaliteitsvolle farmaceutische dienstverlening te vergemak-
kelijken, een dienstverlening die daarenboven duidelijk dient gedefinieerd te worden. Bovendien is
er de wil om deze diensten beter af te stemmen op de behoeften van de patiënten, behoeften die
dienen geïdentificeerd te worden. En tot slot en niet in het minst is er de wil om aan de apotheken
en hun medewerkers de middelen - in termen van bekwaamheden en hulpmiddelen - te verschaf-
fen die deze adequate en kwaliteitsvolle dienstverlening mogelijk maken.

De evolutie ten opzichte van het Handvest van 1991 is dus tweeledig.

Eerst en vooral is het belangrijk om zich, wat de kwaliteit betreft, niet te beperken tot de formule-
ring van een aantal principes, maar om te ontwikkelen naar het vaststellen van de dienstverlening
die concreet van de apotheker verwacht wordt. Vervolgens dienen de middelen gecreëerd te worden
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die de apotheker in staat zullen stellen deze dienstverlening in de praktijk te brengen. Kort gezegd
komt het erop aan om, in de dagelijkse praktijk, de wil tot kwaliteit operationeel te maken.

Welnu, het is in het licht van deze dubbele doelstelling dat de jaarlijkse Algemene Vergadering
van de EUSA, die op 28 september 2001 te Napels gehouden werd, zes afspraken heeft goedge-
keurd waarover de leden zijn overeengekomen onder elkaar regelmatig de mate van realisatie te
evalueren.

Natuurlijk hebben de leden van de EUSA deze afspraken niet afgewacht om de voorschriften 
inzake goede praktijken die erin vervat zitten, toe te passen. Zij hebben zichzelf nochtans een 
verplichting willen opleggen om het niveau van de dienstverlening die in elk domein aan de
patiënten wordt aangeboden, te verhogen.

De eerste afspraak, eigen aan elke kwalitatieve benadering, bestaat erin de verwachtingen van 
de klanten inzake dienstverlening te identificeren. De relaties tussen de patiënten en de zorgvers-
trekkers, en meer in het bijzonder de apothekers, wijzigen. Het is belangrijk de aangeboden 
dienstverlening af te stemmen op de reeds bekende of nieuwe behoeften en ze regelmatig te 
evalueren.

Hier dient echter het volgende opgemerkt te worden : de behoeften van de patiënten zoals zij
deze te kennen geven, dienen gecombineerd te worden met de vereisten inzake Volksgezondheid,
die uiteraard deel uitmaken van de reële behoeften van de patiënten, ongeacht het feit of zij zich
er al dan niet ten volle van bewust zijn.

De tweede afspraak betreft de actualisering van de bekwaamheden van de apotheker en van diens
medewerkers. Permanente scholing is een noodzaak die vaak wordt benadrukt. Een goede synthese
van de vereisten dienaangaande is te vinden in het “Verslag en aanbevelingen inzake de bij- en
nascholing van apothekers” door het Raadgevend comité voor apothekersopleiding bij de Europese
Commissie, waarnaar de EUSA verwijst.

De derde afspraak behandelt een complexe problematiek : de noodzakelijke samenwerking tussen
de apotheker en de overige zorgverstrekkers, en meer in het bijzonder de arts. De respectieve
werkterreinen van de arts en de apotheker worden over het algemeen niet omgeven door structu-
ren die hun complementariteit bevorderen. Er dient dus naar gestreefd te worden de wederzijdse
samenwerking te verbeteren en deze samenwerking te structureren.

De vierde afspraak heeft betrekking op de taak van de apotheker om bij te dragen tot de voorlich-
ting en gezondheidsopvoeding van de bevolking.

De vijfde afspraak richt zich op de kwaliteit van de bilaterale relatie apotheker-patiënt die gebaseerd
moet zijn op luisterbereidheid, begrip en discretie.

De zesde afspraak is ongetwijfeld de centrale afspraak waartoe de vijf andere, uiteindelijk, 
bijdragen. Ze vormt de kern van de huidige taak van de apotheker : ze is erop gericht de patiënt
goede en volledige informatie te verstrekken in verband met het geneesmiddel dat aan hem, al
dan niet via een medisch voorschrift, verstrekt wordt. Advies en controle op het ogenblik van de
verstrekking, gevolgd door opvolging, dat zijn de voorschriften van Farmaceutische Patientenzorg
(Pharmaceutical Care)3 waaraan de EUSA in haar apotheken wil beantwoorden. Uit diverse studies
die de laatste jaren gepubliceerd zijn, blijkt inderdaad dat er acties moeten worden ondernomen 
in dit domein4.
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1 Zie in het bijzonder de werkzaamheden in het kader van de Raad van Europa :
- Séminaire sur le rôle et la formation du pharmacien d'officine - actes. Straatsburg 2-4 oktober 1991.
- Le pharmacien face au défi des nouvelles orientations de la société - actes. Straatsburg 18-20 oktober 1995.
- Le pharmacien au carrefour des nouveaux risques sanitaires : un partenaire indispensable à leur maîtrise ! - actes.

Straatsburg, 20-22 oktober 1999.

2 "the total composite product and service characteristics of marketing, engineering, manufacture, and maintenance
through which the product and service in use will meet the expectation by the customer" - Feigenbaum.

3 C.D. HEPLER, L.M. STRAND : Opportunities and responsabilities in pharmaceutical care, Am J Hosp Pharm 1990,
47:533-43.

4 Zie met name :
- D. P. PHILLIPS, N. CHRISTENFELD, L.M. GLYNN : Increase in US medication-error deaths between 1983 and 1993, 

The Lancet, vol. 351, February 28, 1998, pp. 643-644,
- REDACTIECOMMISSIE MEDICATIEBEWAKING : Commentaren Medicatiebewaking, Stichting Healthbase en ESCAPO,

2000.
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De groeiende diversiteit en complexiteit van de geneesmiddelen vragen om meer dan een loutere
formulering van algemene principes inzake goede praktijken. Teneinde deze principes in de prak-
tijk te brengen zijn procedures en hulpmiddelen noodzakelijk. De leden van de EUSA zijn er van
overtuigd dat ondersteunende software die het naleven van de procedures vergemakkelijkt en
omkadert, noodzakelijk zijn. 

Hieronder stelt de EUSA de zes afspraken voor op het vlak van een kwaliteitsvolle farmaceutische
dienstverlening, die haar leden hebben onderschreven.

Elke afspraak wordt weergegeven aan de hand van algemene formulering en wordt vervolgens
opgesplitst in een aantal deelafspraken.
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1. DE BEHOEFTEN VAN DE PATIËNTEN KENNEN OM DE AANGEBODEN
DIENSTVERLENING TE KUNNEN AANPASSEN

Meer in het bijzonder verbinden de Europese Sociale Apotheken (ESA) zich ertoe :

> de patiënten te ondervragen over hun behoeften en verwachtingen;

> hiervoor regelmatig enquêtes te houden op een representatief staal van de
klanten aan de hand van gevalideerde procedures inzake de opstelling van 
vragenlijsten en methodes voor de analyse van de resultaten;

> de uit de enquêtes voortvloeiende gegevens en vaststellingen uit te wisselen;

> processen tot verbetering aan te wenden om de dienstverlening af te stemmen op de geïdentificeerde
behoeften.  

2. DE BEKWAAMHEDEN VAN DE APOTHEKERS EN HUN MEDEWERKERS
ACTUALISEREN

Meer in het bijzonder verbinden de ESA zich ertoe :

> te zorgen voor een constante bijwerking van de basisbekwaamheden van de
apothekers en van hun medewerkers door de aanbevelingen te volgen van het
Raadgevend comité voor apothekersopleiding bij de Europese Commissie 
(document. XV/E/8259/7/95);

> de apothekers en hun medewerkers, via elk daartoe geëigend middel, ertoe aan te zetten zichzelf
voortdurend en regelmatig bij te scholen;

> aan de apothekers en hun medewerkers de documentatie ter beschikking te stellen die nuttig is ter
aanvulling van hun kennis en voor hun permanente vorming;

> voor de apothekers en hun medewerkers cursussen, conferenties of om het even welke andere, 
met name elektronische, vormingsmethode, te organiseren, of de toegang tot bestaande vormings-
middelen voor hen gemakkelijker te maken.

3. HET OVERLEG TUSSEN APOTHEKERS EN ANDERE ZORGVERSTREKKERS
VERBETEREN IN HET BELANG VAN DE PATIËNT

Meer in het bijzonder verbinden de ESA zich ertoe :

> door een goede organisatie bij te dragen tot het verzekeren van de toeganke-
lijkheid en de continuïteit van de zorgen door de zorgverstrekkers, op ambulant
niveau, verstrekt;

> tussen de apothekers en de andere zorgverstrekkers partnerships te ontwikkelen
op basis van hun complementariteit;

> bij te dragen tot het uitwerken en toepassen van de processen die leiden tot communicatie, dialoog,
begrip en coördinatie tussen alle zorgverstrekkers;

> telkens dit nodig is de bilaterale contacten apotheker-arts aan te moedigen naar aanleiding van de
uitvoering van een voorschrift en eventueel, deze bilaterale communicatie volgens een welbepaalde
procedure te structureren;

> initiatieven te nemen om het plaatselijk overleg tussen de zorgverstrekkers te organiseren.

6
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4. ACTIEF DEELNEMEN AAN DE VOORLICHTING 
EN DE GEZONDHEIDSOPVOEDING VAN DE BEVOLKING

Meer in het bijzonder verbinden de ESA zich ertoe :

> in samenwerking met andere instituten, de kennis en bekwaamheden van de 
apotheker buiten de apotheek te verspreiden;

> over te gaan tot de organisatie van of de deelname aan informatiecampagnes 
of –sessies over gezondheid, bestemd :

> voor jongeren, voornamelijk in scholen;
> voor ouderen, met name in hun verblijfsinstellingen met als doel de kennis van ziektes specifiek

voor de derde leeftijd uit te breiden en de behandeling van deze ziektes te verbeteren;
> voor het grote publiek, bij wijze van hygiëne- en gezondheidspreventie;

> op algemene wijze, partnerships te ontwikkelen met gemeentelijke, regionale, nationale instellingen,
of instellingen uit de verenigingswereld, om mee te werken aan het invoeren van programma’s voor de
bevordering van de levenskwaliteit, gewijd aan het welzijn van alle burgers.

5. DE RELATIE APOTHEKER-PATIËNT GEBASEERD OP DE KWALITEIT VAN 
DE COMMUNICATIE, MET INACHTNEMING VAN DE VEREISTE DISCRETIE
INZAKE GEZONDHEIDSZORG, BEVORDEREN

Meer in het bijzonder verbinden de ESA zich ertoe :

> onder hun apothekers en hun medewerkers de zin voor beschikbaarheid, onthaal,
dienstbaarheid, luisterbereidheid en dialoog met de patiënt te ontwikkelen;

> de vertrouwelijkheid van de patiëntgegevens te garanderen die de apothekers bewaren en gebruiken
om het geschikte advies te kunnen geven;

> de apotheken zo in te richten dat de vertrouwelijkheid tijdens het gesprek met de patiënt verzekerd
wordt.

6. TIJDENS DE VERSTREKKING VAN HET GENEESMIDDEL ADVIES 
EN CONTROLE VERSTREKKEN EN AAN DE APOTHEKERS EN HUN 
MEDEWERKERS DE HIERVOOR NOODZAKELIJKE HULPMIDDELEN 
TER BESCHIKKING STELLEN

Meer in het bijzonder verbinden de ESA zich ertoe :

> een volledige en gedetailleerde voorlichting van de patiënt te bevorderen inzake
het goed gebruik van geneesmiddelen: advies, controle op het ogenblik van de
aflevering, opvolging van de therapietrouw;

> de toepassing van Farmaceutische Patientenzorg (Pharmaceutical Care) in de dagelijkse praktijk te 
bevorderen, met name door bewustwording en vorming van de apothekers en hun medewerkers inzake
deze ontwikkeling van het beroep

> de voorlichting van de patiënt te ondersteunen door een beroep te doen op hulpmiddelen die deze
taak vergemakkelijken, bijvoorbeeld, informatiebrochures en -labels;

> de kwaliteitsverbetering van het advies te bevorderen bij het verstrekken van vrij verkrijgbare genees-
middelen door het toepassen van goede methodes voor het ondervragen van patiënten;

> het advies kracht bij te zetten en te ondersteunen door het signaleren :

> van de eerste en tweede aflevering;
> van interacties, zowel tussen samen voorgeschreven geneesmiddelen als voor aparte maar 

gelijktijdige behandelingen;
> van contra-indicaties;

> aan de apotheken adviesondersteunende software ter beschikking te stellen, die de volledige gegevens
van de patiënten en de geneesmiddelenhistoriek bevat en waarin automatische alarmsignalen zijn 
ingebouwd. 
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MITGLIEDERSORGANISATIONEN - MEMBER ORGANISATIONS -
ORGANISATIONS MEMBRES - ORGANIZAZIONI MEMBRI -
AANGESLOTEN ORGANISATIES

B OFFICES DES PHARMACIES COOPERATIVES DE BELGIQUE (OPHACO)
VERENIGING DER COÖPERATIEVE APOTHEKEN VAN BELGIË
Route de Lennik, 900
B - 1070  BRUXELLES
Tél. : 00 32 25 29 92 40 - Fax : 00 32 25 29 93 76
e-mail : ophaco@ophaco.org - Web: http://www.ophaco.org/

CH FEDERATION SUISSE DES PHARMACIES COOPERATIVES (F.P.C.)
VERBAND SCHWEIZERISCHER GENOSSENSCHAFTSAPOTHEKEN (V.G.A.)
Anwandstraße  2
Postfach
CH - 8026  ZÜRICH
Tél. : 00 41 12 41 85 30 - Fax : 00 41 12 42 64 45
e-mail : jas@swissonline.ch - Web : http://www.geno.ch/

F UNION NATIONALE DES SERVICES AMBULATOIRES MUTUALISTES (U.N.S.A.M.)
Rue de Vaugirard, 255
F - 75719  PARIS  CEDEX 15
Tél. : 00 33 1 40 43 32 92 - Fax : 00 33 1 56 08 40 62
e-mail : catherine.baron@mutualite.fr - Web : http://www.mutualite.fr/

I FEDERAZIONE AZIENDE E SERVICI SOCIO-FARMACEUTICI  (ASSOFARM)
Via Cavour 179/a
I-CAP 00184  ROMA
Tél. : 00 39 06 47 86 57 00; 00 39 06 47 86 57 02; 00 39 06 47 86 57 03
Fax : 00 39 06 47 86 57 10
e-mail : assofarm@assofarm.it - Web : http://www.assofarm.it/ 

NL APOTHEKENGROEP VOOR SERVICE AANDACHT EN LAGE KOSTEN (SAL APOTHEKEN)
Stationsplein 9
NL - 2801  AK  GOUDA
Tél. : 00 31 1 82 58 28 00 - Fax : 00 31 1 82 58 28 28
e-mail : info@sal.nl; m.ammerlaan@sal.nl - Web : http://www.sal.nl/

P UNIÃO DAS MUTUALIDADES PORTUGUESAS 
Rua Domingo Sequeira, 72, 2° Esq.
P - 1900   LISBOA
Tél. : 00 35 12 13 21 94 90 - Fax : 00 35 12 13 21 94 95
e-mail: a.mutualista@netvisao.pt - Web : http://www.uniaomutualidadesportuguesas.pt

UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS
Calçada das Lages, 12-A
P – 1900-292  LISBOA
Tél. : 00 35 12 18 11 05 40  - Fax : 00 35 12 18 12 13 24
e-mail : ump@netcabo.pt - Web : http://www.ump.pt/ 

UK NATIONAL CO-OPERATIVE CHEMISTS LIMITED (N.C.C.)
Brook House,
Oldham Road,
Middleton,
UK - MANCHESTER M24 1HF
Tél. : 00 44 16 16 54 44 88
Fax : 00 44 16 16 54 44 99;  00 44 16 16 54 66 88 
e-mail : neil.slater@co-op.co.uk - Web : http://www.co-oppharmacy.co.uk/
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MITGLIEDER DES LENKUNGSAUSSCHUSSES - MEMBERS OF THE
MANAGEMENTCOMMITTEE - MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR - 
MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO - LEDEN VAN HET DIRECTIE COMITE

CHAIRMAN - PRÉSIDENT

William JANSSENS (B)

VICE-CHAIRMANS - VICE-PRÉSIDENTS

Michel LENORMAND (F)
Venanzio GIZZI (I)

TREASURER – TRÉSORIER

Francesco SCHITO (I)

GENERAL SECRETARY - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Marc-Henri CORNELY (B)

MEMBERS – MEMBRES

B Marc BREYER
Pierre PHILIPPOT

CH Joseph SCHRIBER
Daniel TORRENT
Rolf von GUNTEN

F Pierre JEANSON
Claude HEMME

I Andrea GEMIGNANI
Roberto BOLOGNESI

NL Léon van RAAIJ
Ton KELDER

P Marianna VALADAS RETO
Antonio SILVA RITO

UK Neil SLATER
Chris STEVENS
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(1) Desservie par les pharmacies sociales. 
Nombre + % du total réel ou estimé

(2) Nombre et pourcentage du total     
(3) Prix sortie usine en million euro + % du total 

réel ou estimé
(4) Prix sortie usine en Million Euro

(1) Provided by the social pharmacies. 
Number + % of the actual or estimated total 

(2) Number and percentage of the total
(3) Ex-factory price in million Euro and + % of

the actual or estimated total
(4) Ex-factory price in million Euro

PAYS POPULATION EUSP TOTAL SOCIAL MARCHE MARCHE UEPS PHARMACIENS PHARMACIENS
COUNTRY (Million) POPULATION PHARMACIES Pharmacies du médicament MARKET EUSP TOTAL UEPS

UEPS SOCIALES Medicines (3) PHARMACISTS EUSP
(1) (2) MARKET PHARMACISTS

(4) (2)

B 10,3   2,20  5 300  590  2 850  488  7 700  750

21,36 % 11,13 % 17,11 % 9,74 %

CH 7,2   0,50  1 619  46  2 240  116  2 300  65  

6,94 % 2,84 % 5,17 % 2,83 %

F 60,5   2,64  23 280  140  18 674  275  27 673  519  

4,36 % 0,60 % 1,47 % 1,88 %

I 58,0   7,50  17 000  1 300  13 265  2 026  31 200  2 600  

12,93 % 7,65 % 15,27 % 8,33 %

NL 16,1   0,08  1 629  8  2 809  11  2 636  13  

0,49 % 0,49 % 0,39 % 0,49 %

P 10,3   0,30  2 426  42  2 319  54  2 772  61  

2,91 % 1,73 % 2,33 % 2,20 %

UK 60,1   2,70  12 138  230  15 012  494  18 949  500  

4,49 % 1,89 % 3,29 % 2,64 %

TOTAL 222,5  15,91  63 392  2 356  57 169  3 462  93 230  4 508  

7,15 % 3,72 % 6,06 % 4,84 %

COMPARATIVE STATISTICS 2002
STATISTIQUES COMPARATIVES 2002
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Lenniksebaan 900 • B-1070 BRUSSEL
Tel. : 00 32 25 29 92 40 • Fax  : 00 32 25 29 93 76

e-mail : ueps@multipharma.be - eusp@multipharma.be
http://www.eurosocialpharma.org

VESA - EUSP - UEPS
UEFS - EUSA
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