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Geachte leden van de vaste Tweede Kamercommissie VWS, 

 

Zoals u bekend is, zet verspilling de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onder druk. Het is dan ook 

van groot belang om verspilling stevig aan te pakken. Verspilling kan onder meer tegen worden gegaan door te 

werken aan goed geneesmiddelengebruik, therapietrouw te bevorderen en door geneesmiddelen voor een 

passende periode af te leveren. 

Ook in de media is er aandacht voor geneesmiddelenverspilling. Dit heeft onlangs tot Kamervragen geleid. 

Hierin komt onder meer het probleem aan de orde van zorgmijding als gevolg van het niet kunnen betalen van 

geneesmiddelen. De suggestie van tweedehands geneesmiddelen als oplossing vindt de KNMP 

onverantwoord.  

Hergebruik níet de oplossing 

Er zijn meerdere manieren waarop grote stappen gezet kunnen worden om de verspillingen van 

geneesmiddelen tegen te gaan. Het heruitgeven van geneesmiddelen ziet de KNMP niet als de oplossing omdat 

het  grote risico’s voor de patiënt met zich mee breng. Tot aan de uitgifte van geneesmiddelen kan de 

apotheker de veiligheid ervan garanderen. Zodra het geneesmiddel aan de patiënt wordt meegegeven is er geen 

mogelijkheid meer voor de apotheker om bijvoorbeeld in te staan voor de juiste opslag en daarmee de kwaliteit 

van het geneesmiddel. Het verstrekken van tweedehandsgeneesmiddelen lijkt daarom op het eerste gezicht 

verspilling tegen te gaan maar daarmee lopen patiënten grote gezondheidsrisico’s, met bijvoorbeeld 

ziekenhuisopname tot gevolg. Deze schijnoplossing is dan ook contraproductief.     

Zet in op prescriptieregeling op maat   

Patiënten die geneesmiddelen voor het eerst gebruiken, krijgen deze voor maximaal 15 dagen mee, of  de 

kleinste afleververpakking. Voor patiënten die geneesmiddelen echter chronisch gebruiken, geldt dat zij deze 

voor maximaal 3 maanden meekrijgen. Het meegeven van kleinere hoeveelheden zorgt ervoor dat de 

effectiviteit kan worden geëvalueerd. Daarnaast wordt er voorkomen dat er restanten ongebruikt blijven 

liggen. Zeker bij dure geneesmiddelen ligt er een grote kans om bij te dragen aan de vermindering van 

verspilling. Zo kunnen dure geneesmiddelen tot maximaal een maand worden verstrekt waarmee de kansen op 

verspilling verder worden beperkt.  
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Bevorder doorgebruik thuismedicatie in het ziekenhuis  

In de brief ‘Resultaten projecten farmacie’ van minister Bruins van 3 april jl. wordt aangegeven dat “het 

doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis leidt tot een afname in kosten gerelateerd aan verspilling, tot 

een doelmatigere inzet van middelen en capaciteit en tot een verhoging van de patiënt tevredenheid.” Dat de 

patiënt niet bij ziekenhuisopname en -ontslag hoeft te wisselen van geneesmiddelen is bevorderlijk voor de 

therapietrouw van de patiënt. Het verhogen van therapietrouw draagt bij aan goed geneesmiddelgebruik van de 

patiënt. Daarnaast is de kostenbesparing van €15 miljoen per jaar fors en de KNMP pleit er dan ook voor om 

verder in te zetten op het bevorderen van het doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis. 

De KNMP streeft naar een effectieve en doelmatige inzet van geneesmiddelen. Door de medicatie zo goed 

mogelijk af te stemmen op de individuele patiënt, ontstaat er minder ruimte voor verspilling. Wij vragen, via u, 

aan de minister erop te sturen dat de oplossingen voor verspilling niet worden gezocht in tweedehands 

geneesmiddelen maar door in te zetten op het op maat voorschrijven van geneesmiddelen en het bevorderen 

van het doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis. 
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