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Geneesmiddelenbeleid

Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS,
Geneesmiddelen zijn onderdeel van de kritische infrastructuur van Nederland. Een groot deel van de
Nederlandse bevolking gebruikt één of vaak meerdere geneesmiddelen. Nederland kan geconfronteerd worden
met grote problemen wanneer de toelevering van geneesmiddelen niet gewaarborgd is. Ook omissies in de
productieketen brengen risico’s met zich mee, juist omdat Nederland een kleine afzetmarkt vertegenwoordigt.
Met integrale, gezamenlijke inspanningen dienen we ons steeds beter te preparen om een optimale voorziening
van geneesmiddelen te kunnen blijven garanderen. Uw Kamercommissie spreekt op 6 juni over actuele zaken
op het vlak van het geneesmiddelenbeleid. De KNMP pleit er in dat kader voor om geneesmiddelen als
onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland te erkennen en daarnaar te handelen. Wat de
KNMP betreft geldt leveringsbetrouwbaarheid daarbij als uitgangspunt.
Huidige situatie
Nederlandse patiënten en apothekers hebben te maken met oplopende geneesmiddelentekorten,
terugroepoperaties (van bijvoorbeeld valsarten en losartan) en grotere onzekerheden in de
geneesmiddelenketen van grondstof tot terhandstelling. Patiënten worden hierdoor geconfronteerd met de
daarmee gepaard gaande zorgen en onduidelijkheden. Met verenigde inspanningen repareren partijen in de
keten problemen voor patiënten met bijvoorbeeld verkorte aflevertermijnen, substitutie van geneesmiddelen,
tijdelijke productieverhogingen en (spoed)import van geneesmiddelen. De KNMP maakt zich in toenemende
mate zorgen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Wanneer ontstane tekorten voor patiënten worden
voorkomen en opgelost, moeten de extra inspanning die daarvoor (op verzoek van de overheid) nodig zijn,
risicoloos zijn voor apothekers. De KNMP voorziet zowel op de korte als lange termijn oplossingen om
adequater om te gaan met problemen in de geneesmiddelenvoorziening.
Maak geneesmiddelen onderdeel van vitale infrastructuur
Op de lange termijn dienen geneesmiddelen als onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland te
worden erkend en behandeld. Meer waarborgen (in registratie en verbreding van aanbod) in de gehele keten
voor de beschikbaarheid en kwaliteit van geneesmiddelen zijn essentieel om dit onderdeel van onze vitale
infrastructuur beter te borgen. Dit vraagt om Europese prioriteit en daadkracht op eenzelfde schaal als de
economische en financiële infrastructuur van de Europese Unie. De KNMP is er groot voorstander van om dit
in Europees verband voortvarend op te pakken. Een concrete visie op de Nederlandse inbreng voor de
Europese samenwerking is onmisbaar.
Terughoudendheid met online geneesmiddelen
Een zorgelijke ontwikkeling binnen de Nederlandse geneesmiddelenvoorziening is het feit dat patiënten over
receptplichtige geneesmiddelen kunnen beschikken door deze online te bestellen zonder tussenkomst van een
arts en apotheker. Geneesmiddelen brengen bij patiënten risico’s met zich mee, zoals interacties tussen
geneesmiddelen of verkeerd gebruik. Een integraal medicatie-overzicht is voor patiënten van cruciaal belang.
Bij het niet op recept verstrekken van geneesmiddelen via andere kanalen dan de apotheek ontbreken zulke
essentiële controlemechanismes. De KNMP vraagt in dat kader om intensieve controle en handhaving van de
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op het online bestellen van (receptplichtige) geneesmiddelen zonder
tussenkomst van een arts en apotheker.
Maatwerk met magistrale bereiding
Het bereiden van geneesmiddelen vraagt om een weloverwogen keuze, een nauwkeurig productieproces en
zorgvuldige terhandstelling. Wanneer sommige geneesmiddelen niet meer of niet in de juiste sterkte of vorm te
verkrijgen, dan kan de apotheker mogelijk de juiste zorg op de juiste plek leveren door te bereiden. Zo kunnen
apothekers regionaal een kleinschalige maatwerkvoorziening leveren en komen kwetsbare groepen in onze
samenleving, zoals kinderen, niet in de kou te staan. Apothekers hopen op steun om de maatschappij deze
maatwerkoplossing voor de individuele patiënt te blijven bieden wanneer dat nodig is. De KNMP onderschrijft
de recente brief van de minister over de belangrijke functie van het bereiden van geneesmiddelen en gaat graag
in gesprek over welke mogelijkheden er zijn om dit verder te bevorderen.
Tijdens uw Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid staat een groot aantal zaken op de agenda ter
bespreking. De KNMP vraagt u om in uw inbreng aandacht te besteden aan een duurzame, betrouwbare
en veilige geneesmiddelenketen. Door geneesmiddelen onderdeel te maken van de vitale infrastructuur
wordt een optimale geneesmiddelenvoorziening gerealiseerd. Daarvoor zijn tevens terughoudendheid
met online geneesmiddelenverstrekking en een doorontwikkeling van beleid voor bereidingen
onontbeerlijk.
Uiteraard zijn we zeer bereid om onze bovenstaande visie en suggesties nader toe te lichten.
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