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Geachte heer Van Rijn,
Graag willen wij namens de huisarts(en) en openbaar apotheker(s) het signaal afgeven over
een toenemend tekort aan beschikbaarheid van geneesmiddelen met name op het gebied van
sedatie en voor de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen. Dit baart ons grote
zorgen, aangezien het voor ons lastig wordt om de patiënten buiten het ziekenhuis te
behandelen. Met name omdat wij als eerste lijn de palliatieve zorg en de zorg aan kwetsbare
ouderen vanuit de thuissituatie of in verpleeghuizen goed moeten kunnen leveren en deze
vraag naar palliatieve zorg in de komende periode zal toenemen.
Wij waarderen het dat u in uw kamerbrief van 26 maart j.l. aandacht vraagt voor de beperkte
beschikbaarheid van geneesmiddelen (Beschikbaarheid geneesmiddelen en Covid-19, kenmerk
1666537-203565-GMT), maar willen bij deze ook uw aandacht vragen voor onze zorgen op het
gebied van medicamenteuze behandeling van patiënten buiten het ziekenhuis.
Wij ontvangen vanuit onze achterban signalen dat er o.a. een tekort is aan:
- Amoxicilline
- Paracetamol
- Orale antibiotica
- Luchtwegverwijders
- Geneesmiddelen bij palliatieve sedatie:
o Morfine
o Midazolam
- Medische hulpmiddelen en toediensystemen (zoals katheters, spuitenpompen,
palliatieve zorg kits)
- Thyrax (bestelproblemen).

Wij willen benadrukken dat niet alleen de medicamenteuze zorg vanuit de ziekenhuizen, maar
ook vanuit de thuissituatie goed geborgd moet blijven en verantwoord kan worden uitgevoerd
door de huisarts.
Wij waarderen het dat u zich hiervoor inspant door de regelgeving waar mogelijk te
versoepelen, de contractafspraken waar mogelijk aan te passen en de randvoorwaarden
creëert om in deze onrustige situatie zo goed mogelijk zorg te dragen voor onze Nederlandse
geneesmiddelenvoorziening.
Vanuit de huisartsenzorg en de apothekers hebben wij graag op korte termijn overleg met het
Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen (CbBG) om onze zorgen te bespreken en
informatie uit te wisselen over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Met hen kijken wij
graag samen naar maatregelen die verder gaan dan eerder afgesproken in de Werkgroep
Geneesmiddelentekorten.
Graag vernemen wij van u een reactie.
Hoogachtend,

Hans van der Schoot, bestuurder Nederlands Huisartsen Genootschap
Ella Kalsbeek, voorzitter bestuur Landelijke Huisartsen Vereniging
Peter Wognum, voorzitter bestuur Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers
Martin Bontje, voorzitter bestuur Ineen

