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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 9 juli 2019
Naar aanleiding van het bericht dat «Artsen en apothekers overtreden
regels door medicijntekort», bericht ik u als volgt (Handelingen II 2018/19,
nr. 99, Regeling van Werkzaamheden).
Op 27 juni 2019 heb ik gereageerd op het onderzoek van RTL-nieuws, in
de nieuwsuitzending van RTL-nieuws. De onderzoeksredactie van
RTL-nieuws heeft gesprekken gevoerd met negen apothekers en verslavingsartsen. De laatste jaren worden zij steeds vaker geconfronteerd met
tekorten van verschillende medicijnen. In het onderzoek kwam naar voren
dat het in noodsituaties gebeurt dat bijvoorbeeld geneesmiddelen die
over de datum zijn toch worden verkocht, en naamstickers van teruggebrachte medicijnen worden verwijderd, waarna deze medicijnen worden
meegegeven aan andere patiënten.
Ik heb in deze uitzending gezegd dat ik de betrokken artsen en apothekers
niet op de vingers ga tikken, ook al overtreden zij de regels. Het is niet
ideaal wat hier gebeurt, maar ik kan wel begrijpen dat dit gebeurt in
noodsituaties.
Ook heb ik gezegd dat ik het heel goed vind dat artsen en apothekers dit
aankaarten. Daarmee kunnen we het probleem inzichtelijk maken en
proberen om goede oplossingen te vinden.
Daarom heb ik voorgesteld om aan de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ), en de apothekersorganisatie KNMP te vragen om de omvang
van dit probleem in kaart te brengen. Daarbij is het nuttig om ook
verslavingsartsen te raadplegen.
Dit signaal moeten we uiterst serieus nemen, het beste is natuurlijk om te
voorkomen dat er geneesmiddelentekorten ontstaan. Momenteel loopt er
ook een onderzoek om te bezien of de geneesmiddelenvoorraden
vergroot kunnen worden. Ik verwacht de resultaten van dit onderzoek in
het najaar.
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Nederland kan de geneesmiddelentekorten niet alleen aanpakken, het is
een wereldwijd probleem. Ik ga daarom samenwerken met andere
Europese lidstaten om de kwetsbaarheden van de fabricage en concentratie in derde landen van geneesmiddelen aan te pakken.
Over deze laatste twee zaken, de stand van zaken van het onderzoek naar
het vergroten van de voorraden van geneesmiddelen en het agenderen
van de geneesmiddelentekorten in Europa heb ik u op 5 juli 20191, al
bericht.
De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins
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