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Op 3 november vond de GDP-RP bijeenkomst plaats,
met als onderwerp ‘ Geneesmiddelenvoorraad en
tekorten”. 

Connie van Oers, voorzitter van RegNed, opende de
gezamenlijke bijeenkomst van het GDP-RP
kennisplatform en RegNed. 

Tijdens de bijeenkomst waren er verschillende
gastsprekers van CBG, IGJ en BG Pharma, die spraken
over medicijnentekorten, de nieuwe ontwikkelingen
binnen de EU en in Nederland. 

Nanneke Hendricks (CBG) gaf een presentatie
gegeven over de medicijntekorten en EU-
ontwikkelingen 

Er is een groot verschil voor Covid en na Covid voor
wat betreft de beschikbaarheid van geneesmiddelen.
EMA heeft een IT-tool ontwikkeld om tekorten binnen
de lidstaten te monitoren. In 2019 is een SPOC-
netwerk opgericht, waarbij SPOC staat voor: Single
Point of Contact van de nationale competente
autoriteiten. Dit netwerk is nu genoemd Medicines
Shortages SPOC Working Party. Elke Marketing
Authorisation Holder moet zich hierbij aanmelden.
Meer achtergrond informatie hierover en hoe het
aanmelden werkt, is te lezen in appendix A en B. 

Regulation (EU) 2022/123 is van toepassing vanaf 1
maart 2022. Medicine Shortages Steering Group
(MSSG) is opgericht. Samen met VWS vormen deze 2
partijen een joint action in verband met tekorten.

HERA- is een nieuwe EU-autoriteit, om de EU goed te
voorbereiden om toekomstige crises en om te
monitoren of de kritische medicijnen voorradig zijn.
Het monitoren van de events moet geïnitieerd
worden, MSSG en Medicine Shortages SPOC working
parties zijn al opgericht. De processen voor industrie
en voor nationale autoriteiten zijn in de maak.

Impact voor NL- IRIS platform: alle registratiehouders
moeten per registratie melden. 

Ageeth Dekker en Sadaf van Maren-IGJ toezicht
‘aanhouden geneesmiddelenvoorraden’
De medicijntekorten zijn niet gewenst, het is een last
voor patiënten en apothekers moeten op zoek naar
alternatieven.

In de geneesmiddelenwet (artikel 49 lid 9 & artikel 36
tweede lid) staat dat er voldoende voorraad van een
geneesmiddel moet zijn. De interpretatie van
‘voldoende voorraad’ is verwoord in de beleidsregel,
ingevoerd juli 2022, met een gekwantificeerde
voorraadverplichting. Op 1 januari 2023 gaat deze
regel in werking. 

Deze verplichtingen zijn een uitdaging voor het veld
en ook een uitdaging voor de overheid. Tijdens de
bijeenkomst is de beleidsregel voor MAH’s (de
registratiehouders) uitgelegd en gepresenteerd.

Het eerste jaar, 2023, is een pilot jaar, er wordt niet
direct gehandhaafd. Wel blijft de geneesmiddelenwet
leidend en zal er dus bij inspecties gevraagd worden
naar de mate van aanhouden van voorraden (‘pas toe’
of ‘leg uit’). Er worden wel bezoeken gedaan bij
bedrijven om na te gaan hoe de beleidsregel is
geïmplementeerd en om ervaringen te delen.

Ook werd er verdere uitleg gegeven over de
beleidsregel en connectie met de groothandels.  Het
gaat over de UR-geneesmiddelen met de individuele
handelsvergunning.  De voorraad die de  groothandel 
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Het gaat over de efficiënte voorraad. Het is geen
beleidsregel voor uitzonderingen (betreft namelijk
in principe geen uitzonderingen).
De MAH is de expert op het gebied van eigen
voorraad. 
Financiële aspecten zijn niet relevant voor IGJ .

moet aanhouden is kleiner dan die voor de MAH. Dit is
2 weken voorraad vanaf 1 januari 2023; 4 weken
voorraad vanaf 1 juli 2023; 2023 is een overgangsjaar
(geen boetes worden opgelegd).

Paneldiscussie met Geo Aldershof (directeur BG
Pharma), Sadaf van Maren en Ageeth Dekker
Als afsluiting van deze presentatie was er een
interactieve paneldiscussie met de sprekers van IGJ
en Geo Aldershof. Na een korte introductie hoe de
voorraden bij de groothandel in de praktijk worden
aangehouden, was er tijd voor vragen. Een paar van
de learnings van deze discussie: 

Kortom: het wordt een gezamenlijke inspanning om
het voorraadsbeleid te implementeren en uit te
voeren.
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