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KNMP FARMANCO BRENGT JAARLIJKS GENEESMIDDELENTEKORTEN IN 

KAART. APOTHEKERS KUNNEN DAGELIJKS TEKORTEN MELDEN EN OP DE 

WEBSITE OPLOSSINGEN VINDEN. DE MELDINGEN DIE BINNENKOMEN BIJ 

FARMANCO WORDEN GEVERIFIEERD BIJ DE FABRIKANT.  

ALS GENEESMIDDELEN LANDELIJK NIET BESCHIKBAAR ZIJN EN HET TEKORT 

WAARSCHIJNLIJK LANGER DAN 14 DAGEN GAAT DUREN, WORDT HET  

TEKORT OP FARMANCO GEPUBLICEERD. FARMANCO HOUDT ALS ENIGE 

INSTANTIE IN NEDERLAND AL 18 JAAR STATISTIEKEN BIJ.

VISUDYNE INFUSIEPOEDER
De gevolgen van dit wereldwijde tekort 
zijn ernstig; zonder behandeling neemt 
het gezichtsvermogen van de patiënt 
blijvend af. Geen alternatieve therapie 
mogelijk. 

TIJDELIJKE GENEESMIDDELENTEKORTEN 
MET BEKENDE OORZAAK

Van ruim een derde van de tekorten is geen oorzaak opgegeven door de fabrikant.
28% van de tekorten met een bekende oorzaak is tijdelijk niet beschikbaar door distributieproblemen. 

Tijdelijke geneesmiddelentekorten 2021 met bekende oorzaak
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Van ruim een derde van de tekorten is geen oorzaak 
opgegeven door de fabrikant. 
28% van de tekorten met een bekende oorzaak is 
tijdelijk niet beschikbaar door distributieproblemen.

75% van de tekorten kan worden opgevangen door een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof. Voor 1% van de tekorten is helemaal geen alternatief beschikbaar.

Oplossingen geneesmiddelentekorten 2021 
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75% van de tekorten kan worden opgevangen door  
een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof.  
Voor 1% van de tekorten is helemaal geen alternatief 
beschikbaar.

DUUR TIJDELIJKE TEKORTEN

In 2021 duurde een tekort gemiddeld 88 dagen. 58% van de tekorten was binnen 2,5 maand, de beoogde termijn ijzeren voorraad vanaf medio 2022, opgelost.

Jaap; kun je in de grafiek met de hand stippellijntjes toevoegen bij 2,5 maand?
Net als vorig jaar (maar dan bij 2,5 mnd ipv 5 mnd)
we hebben de grafiek hier 2x geplakt, rechter is een afbeelding. De linker wil nog
wel eens verspringen, maar hij moet er dus uitzien als de rechter.
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Duur tijdelijke tekorten 2021

In 2021 duurde een tekort gemiddeld 88 dagen. 58% van de 
tekorten was opgelost binnen 2,5 maand. Dit is de beoogde 
termijn ijzeren voorraad vanaf medio 2022.

METOPROLOL TABLETTEN
In 2020 gebruikten bijna 700.000 patiënten met 
verschillende hart- en vaatziekten een merk van metoprolol 
waarbij in 2021 een leveringsproblemen optrad. Voldoende 
merken waren wél leverbaar als alternatief. 

ETHYMAL SIROOP 
EN CAPSULES
Veelal gebruikt bij een vorm 
van epilepsie bij kinderen. 
Aanvalsvrije patiënten 
worden bij voorkeur niet 
overgezet op een alternatief. 
Dit gebeurde wel in 2021, 
met risico op klachten.

DOXYCYCLINE 
(DISPER)TABLETTEN
Bij bepaalde bacteriële infecties is 
dit het geneesmiddel van eerste keus. 
Met geïmporteerde doxycycline konden 
patiënten alsnog behandeld worden. 

BETAMETHASON 
ZALF
Deze zalf wordt gebruikt 
bij verschillende 
huidaandoeningen zoals 
eczeem. Dermatologen en 
apothekers hebben samen 
richtlijnen opgesteld 
voor een alternatieve 
behandeling.

METOCLOPRAMIDE ZETPILLEN
Door de fabrikant van de markt 

gehaald in 2021, het waren de enige 
beschikbare zetpillen tegen dit 
type misselijkheid. Apothekers 

bereiden de zetpillen nu zelf 
om patiënten te voorzien.

ROACTEMRA EN KEVZARA  
INJECTIE-/INFUSIEVLOEISTOF
Deze geneesmiddelen worden toegepast 
bij o.a. ernstige vormen van reuma. 
Doordat de middelen in 2021 ook werden 
ingezet bij ernstig zieke COVID-19 
patiënten, ontstond een tekort. 

AANTAL GENEESMIDDELENTEKORTEN  2021

Jaap; kun je in de grafiek hier links met de hand de trendlijn toevoegen?  Lukt mij niet in Excel…
De lijn moet lopen zoals in de onderstaande grafiek. Vermelding in de legenda
 zou ook mooi zijn, bijvoorbeeld naast 'definitief'  en 'tijdelijk' een streepje 
in de kleur van de lijn met beschrijving 'trend'. 

Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland in 2021 is 1007. Ook in 2021 heeft zich de stijgende trendlijn voortgezet die we zien sinds 2010. 
De uitschietende aantallen in 2019 en 2020 waren een tijdelijke trendbreuk.  14% van de tekorten betreft producten die uit de handel zijn genomen. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A
a

n
ta

l n
ie

u
w

e
 g

e
n

e
e

sm
id

d
e

le
n

te
k

o
rt

e
n
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Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland in 2021 is 1007. Ook in 2021 heeft zich de 
stijgende trendlijn voortgezet die we zien sinds 2010. De uitschietende aantallen in 2019 en 
2020 waren een tijdelijke trendbreuk. 14% van de tekorten betreft producten die uit de handel 
zijn genomen. 
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