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Geneesmiddelentekorten

Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS,
Uw Kamercommissie spreekt op 6 november over het geneesmiddelenbeleid. Op de agenda van het
aanstaande Algemeen Overleg staan onder meer geneesmiddelentekorten. Hierover sprak minister Bruins
onlangs de verwachting uit dat het aantal meldingen van tekorten dit jaar zal verdubbelen. 1 Ook de KNMP
verwacht dat de stijgende trend van geneesmiddelentekorten zich in dit jaar voortzet. In dat kader is het goed
dat er onderzoek loopt naar het vergroten van de voorraden van geneesmiddelen. Wat de KNMP betreft is de
meest logische plek voor het aanhouden van een grotere voorraad bij de fabrikant en de groothandel.
Het is daarbij wel van belang om verspilling te voorkomen.
Er zijn echter meer maatregelen nodig. Om de impact van tekorten voor de Nederlandse patiënt zo klein
mogelijk te houden, onderschrijven we het belang van de productie van grondstoffen en geneesmiddelen in de
EU. Het verkleinen van de afhankelijkheid van enkele (grondstof)fabrikanten is cruciaal om het aantal tekorten
en de impact van tekorten te beheersen. Ook het melden van dreigende tekorten is van belang. Dat geeft meer
mogelijkheden om alternatieven te zoeken. Daarmee worden voor zowel patiënten als apothekers de nadelige
gevolgen beperkt. De KNMP vraagt u om de minister aan te sporen aanvullende maatregelen te nemen
om tekorten tegen te gaan.
Patiënten en apothekers ondervinden veel hinder van terugroepacties van geneesmiddelen. Recent werden
150.000 patiënten getroffen doordat maagzuurremmers van de markt werden gehaald. In reactie op de eerdere
omvangrijke terugroepacties van bloeddrukverlagende geneesmiddelen heeft minister Bruins aangegeven dat
patiënten hiervan geen nadelige (financiële) gevolgen mogen ondervinden. Daar is de KNMP het van harte
mee eens. In de praktijk ontbreekt echter een duurzame oplossing voor de afhandeling van de kosten van alle
werkzaamheden die met een terugroepactie gepaard gaan. De KNMP gaat graag met partijen in gesprek om
te komen tot een toekomstbestendige werkwijze bij terugroepacties van geneesmiddelen.
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Met betrekking tot de overheveling van geneesmiddelen pleit de KNMP voor een heroverweging van de
overheveling van immunoglobulinen. De minister geeft aan dat met de overheveling van immunoglobulinen
concurrentie en gepast gebruik worden gestimuleerd. Voorschrijvers en openbaar apothekers maken zich
echter zorgen over het gemak waarmee over uitwisselbaarheid van immunoglobulinen wordt gedacht. Er zijn
vraagtekens bij de beoogde besparing en de continuïteit van de toediening bij de patiënt thuis. Kan het
maatwerk en de kwaliteit van zorg voldoende worden geborgd? De door de werkgroep Immuun Deficiënties
en de Stichting voor Afweerstoornissen opgestelde voorwaarden waaraan veilige en efficiënte toediening van
immunoglobulines in de thuissituatie moet voldoen, dienen hierbij nadrukkelijk te worden betrokken. De
KNMP vraagt u om de minister aan te sporen nader inhoudelijk onderzoek te doen en het belang van de
patiënt nadrukkelijker mee te wegen in de overweging.
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