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Bron: https://farmanco.knmp.nl/tekorten-in-cijfers



Gezamenlijke uitdaging overheid en het veld

Waarborgen van de beschikbaarheid van geneesmiddelen
 ‘In zo’n rijk land als Nederland, hoe kan het zo zijn dat ik mijn

tabletten niet meer krijg?’

Terugdringen van leveringsonderbrekingen van 
geneesmiddelen
 Hinder zorgverleners – patiënt, schade patiënt e/o 

maatschappelijk onrust
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Wat zegt de Geneesmiddelenwet?
Marketing Autorisation Holder (MAH)
Artikel 49, negende lid:

 Zorgdragen dat het geneesmiddel ‘in voldoende mate voorradig’ is voor
groothandels en apotheken om te kunnen voorzien in de behoefte van de 
patient.

Groothandel (GH)
Artikel 36, tweede lid: 

 Zorgdragen voor een ‘zodanige voorraad’ dat snel kan worden voldaan aan de 
vraag van degene die ter hand stelt.
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Betrokken partijen en hun rol
Het veld 
 Aanhouden van ‘voldoende voorraad’

De overheid
 Ministerie VWS is beleidsmaker: 

Opstellen beleidsregel ‘aanhouden geneesmiddelenvoorraden’
concretiseren ‘in voldoende mate voorradig’ (MAH) en ‘zodanige voorraad’ (GH)

 IGJ is toezichthouder:
Houdt toezicht op de Geneesmiddelenwet (artikel 36, tweede lid / artikel 49,     
negende lid), verder geconcretiseerd in de beleidsregel.    
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De beleidsregel in het kort voor MAH’s
 Niet van toepassing op UA-, UAD- en AV-geneesmiddelen

 Uitzondering: geneesmiddelen voor (individuele) specifieke patiënten e/o 
houdbaarheid <1 jaar. 

 Voldoende voorraad voor levering aan degene die de geneesmiddelen
ter hand stelt, resp. voor groothandelaren en apothekers om in de behoefte
van patiënten te kunnen voorzien

 Rekenmethode: alle leveringen : 52 x 6 = aan te houden vaste voorraad

 Voorraadverplichting geldt voor alle individuele handelsvergunningen.
 Eén geneesmiddel, meerdere sterktes/toedieningsvorm? Voorraadverplichting geldt voor

elk RVG-nummer

 ‘Pas toe’ of ‘leg uit’
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De beleidsregel in het kort voor groothandels
 UR-geneesmiddelen met individuele handelsvergunning behorende tot het assortiment

 Elke sterkte en toedieningsvorm

 Uitzondering: geneesmiddelen voor (individuele) specifieke patiënten e/o houdbaarheid
<1 jaar. 

 Voldoende voorraad voor levering aan degene die de geneesmiddelen ter hand stelt

 Rekenmethode: alle leveringen : 52 x (2)/(4) = aan te houden vaste voorraad

 Trapsgewijze invoering ‘zodanige voorraad’ 

 ‘Pas toe’ of ‘leg uit’
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Ingangsdatums Voorraad
1 januari 2023 2 weken
1 juli 2023 4 weken
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Toezicht door IGJ op GH’s/MAH’s
2023 Overgangsjaar: 

 Periodieke evaluatie op ‘uitvoerbaarheid‘’en ‘handhaafbaarheid’

 IGJ treedt gedurende ’23 in beginsel niet-handhavend op

 IGJ geeft het veld de ruimte om hun systemen in te richten

 IGJ gaat vanaf 1 januari 2023 pilot inspecties voeren:
 Gaat in gesprek met de GH/MAH over o.a. de implementatie en uitvoerbaarheid

 Verzamelt informatie voor de periodieke evaluatie

 Bekijkt van een aantal geneesmiddelen de voorraden

 November 2022 - brief van IGJ aan koepels GH/MAH
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