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Oplopende geneesmiddelentekorten vraagt om maatregelen in rijksbeleid

Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS,
Allereerst waardeert en ondersteunt de branche- en beroepsorganisatie van de apothekers, de KNMP, de
ambitie van het kabinet om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Er zijn extra aanpassingen op de
regelgeving in aantocht die dit doel dichterbij brengen. Aan de andere kant ziet de KNMP de
geneesmiddelentekorten in Nederland steeds verder oplopen. Een trend die niet lijkt te keren, zie hiervoor de
grafiek onderaan de brief.
De KNMP vreest dat de geneesmiddelentekorten als gevolg van (nieuw) rijksbeleid en Europese wetgeving
verder zullen toenemen. Om de beschikbaarheid van geneesmiddelen te kunnen waarborgen, vraagt de KNMP
u de volgende garanties in te bouwen in bestaande en voorgenomen wetgeving.
1.

2.
3.

De garantie dat u het beleid van het kabinet monitort op de variabele ‘beschikbaarheid
geneesmiddelen’. Het KNMP acht het van groot belang dat ook de effecten van ingevoerde wetgeving
op de trend van oplopende geneesmiddelentekorten systematisch inzichtelijk wordt gemaakt.
De garantie dat bij het onverhoopt verder oplopen van de tekorten maatregelen voor apothekers
beschikbaar zijn om op flexibele wijze geneesmiddelen uit het buitenland te verkrijgen.
De garantie dat deze vervangende geneesmiddelen ook aan patiënten worden vergoed.

U leest hieronder de argumenten voor het verzoek van de KNMP voor bovenstaande maatregelen.
Gevolgen geneesmiddelentekorten voor patiënt en apotheker
Steeds vaker ontstaan tekorten op geneesmiddelen die door grote groepen patiënten gebruikt worden. Op dit
moment zijn bijvoorbeeld naproxen, temazepam (tabletten) en clopidogrel (tijdelijk) niet beschikbaar. Voor
aciclovir oogzalf, Refusal/Antabus, Riluzol is het op dit moment moeilijk om (in Nederland) geregistreerde
alternatieven te verkrijgen. Begrijpelijk geeft dit onzekerheid en irritatie bij patiënten. De oplopende
geneesmiddelentekorten bezorgen bovendien de apotheker hoge administratieve lasten en de zorgverlening
voor de patiënt komt steeds verder in het gedrang.
Fabrikanten zoeken hun afzetmarkt elders
Door succesvol beleid van de overheid en zorgverzekeraars de afgelopen jaren zijn de prijzen van
geneesmiddelen voor de patiënt zeer betaalbaar geworden. In vergelijking met de ons omringende landen zijn
onze geneesmiddelenprijzen extreem laag te noemen (76% van de receptgeneesmiddelen betreft een generieke
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variant waarvan de kosten per maand € 2,66 bedragen). Fabrikanten zien in het buitenland een betere
afzetmarkt dan Nederland, met als gevolg dat (directe) beschikbaarheid van geneesmiddelen op de
Nederlandse markt verder terugloopt.
Nederlandse wetgeving en opvang tekorten door apothekers
Door verdergaande bezuinigingsmaatregelen die onder meer bestaan uit herberekening van het
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en de aanpassing van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp)
zullen de prijzen van geneesmiddelen nog verder dalen en de geneesmiddelentekorten verder oplopen. Tot nog
toe hebben apothekers de tekorten zo goed en zo kwaad als het kon opgevangen door vervangende medicijnen
onder meer uit het buitenland te importeren.
Europese wetgeving: vervangende geneesmiddelen in de knel
De beschikbaarheid van vervangende geneesmiddelen zal binnen enkele maanden een nijpend probleem
worden door de inwerkingtreding van de Europese richtlijn Falsified Medicines Directive (FMD). Als gevolg
van disproportioneel hoge investeringen voor de invoering van de FMD overwegen sommige
geneesmiddelenfabrikanten te stoppen met de totale productie. Andere fabrikanten stoten definitief producten
uit hun portfolio af. Het aantal aanbieders van generieke medicijnen op de Nederlandse markt wordt kleiner en
de apothekers hebben nauwelijks nog middelen ter beschikking om de oplopende geneesmiddelentekorten op
te vangen.
De KNMP en haar leden vragen u met klem om de genoemde additionele garanties in rijksbeleid in te bouwen
teneinde de beschikbaarheid van (vervangende) geneesmiddelen te vergroten. De apothekers zijn van harte
bereid bij te dragen aan de opzet en aan de structurele uitvoering van deze maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Gerben Klein Nulent
Voorzitter

Grafiek: geneesmiddelentekorten 2004-2017
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