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Geachte heer Bruins,
Geneesmiddelen zijn voor veel Nederlandse patiënten onontbeerlijk voor de continuïteit van hun
medicamenteuze behandeling. Dagelijks spannen apothekers zich in voor de meest optimale farmaceutische
zorg. De huidige context waarin apothekers in dit land hun zorg verlenen, kenmerkt zich onder meer door een
verdubbeling van de geneesmiddelentekorten in het afgelopen jaar.
De KNMP en NVZA begrijpen van geneesmiddelenleveranciers dat aanstaande wetgeving tot gevolg heeft dat
zij zich terugtrekken van de Nederlandse markt om te voorkomen dat zij tegen verliezen aanlopen. Dat zorgt
voor een verdere vernauwing van de manoeuvreerruimte waarin apothekers geneesmiddelentekorten oplossen.
Dit betekent namelijk een verdere, potentieel extreme, toename van deze tekorten door deze aanstaande
wetgeving waarvan de gevolgen versterkt worden door de uitbraak van COVID-19. Dit dreigt een
ontwrichtend effect te hebben op de geneesmiddelenvoorziening in Nederland. De KNMP en NVZA maken
zich hierover ernstig zorgen.
De KNMP en NVZA vragen u om Nederland adequaat voor te bereiden op grootschalige
geneesmiddelentekorten. De KNMP en NVZA verzoeken u om maatregelen te (doen) treffen of nalaten die binnen de gegeven omstandigheden - de leveringszekerheid van geneesmiddelen op patiëntniveau maximaal
borgen althans niet verder doen verslechteren. De KNMP en NVZA zijn van mening dat daarvoor voldoende
zicht op de te verwachten tekortenproblematiek van essentieel belang is. Een voorbereidingsteam van experts
kan een waardevolle bijdrage leveren om een gedegen voorbereiding te realiseren. De KNMP en NVZA zijn
zeer bereid om in een dergelijk verband ons in gezamenlijkheid voor te bereiden op calamiteiten rondom de
beschikbaarheid van geneesmiddelen om zo impact voor patiënten tot een minimum te beperken.
KNMP Farmanco heeft vooralsnog geen signalen ontvangen vanuit de leveringslijnen van actuele of dreigende
tekorten als gevolg van het COVID-19. Op termijn voorziet de KNMP echter wel merkbare gevolgen voor
patiënten. De vraag is wat ons betreft niet of de virusuitbraak effect heeft op de geneesmiddelenvoorziening
maar over hoeveel weken en op welke schaal.
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De KNMP en NVZA vertrouwen erop dat de continuïteit van medicamenteuze zorg uw prioriteit heeft. De
snelle ontwikkelingen en de impact van het COVID-19 op Nederland en de Nederlandse patiënt vraagt urgente
actie om zo de medicatieveiligheid niet in het geding te laten komen. De KNMP en NVZA verzoeken u
daarom een compact voorbereidingsteam van experts op de kortst mogelijke termijn in het leven te roepen.
Met vriendelijke groet,

Aris Prins, openbaar apotheker
Voorzitter KNMP

Gerard Hugenholtz, ziekenhuisapotheker
Voorzitter NVZA

