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De levering van medicijnen komt niet in gevaar door het faillissement van 

de Nederlandse medicijnfabrikant InnoGerenics, meldt branchevereniging 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) nadat zorgverzekeraars contact hebben 

gehad met de curator van InnoGenerics en het ministerie van 

Volksgezondheid. 

InnoGenerics is een grote speler in Nederland en maakt onder meer 

medicijnen tegen jicht, depressie, hart- en vaatziekten, epilepsie, en 

suikerziekte. Medio december schreef minister Ernst Kuipers in een brief 

aan de Tweede Kamer dat er mogelijk een tekort zou kunnen ontstaan van 

enkele medicijnen binnen enkele maanden door het faillissement. 

Inkoopbeleid 
Maar voor zover nu bekend worden patiënten hier niet door geraakt, aldus 

ZN “We streven er met ons inkoopbeleid naar dat er voldoende medicijnen 

beschikbaar zijn voor verstrekking via apotheken, zowel in ziekenhuizen 

als in reguliere apotheken”, schrijft de branchevereniging. “We zoeken 

daarbij steeds naar een optimale combinatie van toegankelijkheid, 

kwaliteit, betaalbaarheid en leveringsbetrouwbaarheid en duurzaamheid 

van medicijnen.” 

Financiële steun 
Financiële steun om de fabrikant overeind te houden zou niet hebben 

bijgedragen aan verantwoord en duurzaam inkoopbeleid dat voldoet aan 

eerder genoemde voorwaarden, aldus ZN. Ook benadrukt dat de 

branchevereniging dat steeds vaker Europese medicijnen worden 

ingekocht. Momenteel wordt er door grootste gecontracteerde fabrikanten 

gemiddeld tussen de 55 procent en 80 procent in Europa geproduceerd. 
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Maar het wordt wel wat precairder met de medicijnentoevoer, er mag dan echt niks meer 

uitvallen in de aanlever keten. VWS neemt niet zomaar tijdelijk de financiële regie bij een 

failliet bedrijf over, daar moet echt wel een heel groot maatschappelijk belang voor zijn. 
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Dat Zorgverzekeraars Nederland het voor een deel tracht te bagatelliseren maakt voor mij 

alleen maar te meer duidelijk dat ze geschrokken zijn dat door hun extreem efficiënte 

medicijninkoop het leven van hun zieke verzekerden in gevaar had kunnen komen. 

Die overdreven efficiency zorgt in meer zorgsectoren voor onveilige situaties. 
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Dat ZN een kortzichtig, afgepast en financieel karig beleid voert wordt uit hun bovenstaande 

reactie weer eens duidelijk. Een beleid gericht op langdurige, duurzame investeringen in de 

farma sector ontgaat ZN blijkbaar. Dat daardoor enorme prijs- en logistieke fluctuaties 

kunnen ontstaan, is een riskante kwestie. Die onzekerheid op termijn, zal in hogere prijzen 

worden vertaald en dus meer zorgpremie voor patiënten. Investeringen of garantie stelling om 

faillissement van InnoGenerics af te wenden, zou eigenlijk hoog op hun agenda dienen te 

staan. Zo blijkt ook nu in Griekenland een soortgelijke geneesmiddelen voorziening affaire te 

spelen. Misschien zou ZN daar lering uit kunnen trekken! 

Reuters // ATHENE, 4 januari (Reuters) – Griekenland heeft woensdag aanvullende 

maatregelen aangekondigd om bepaalde geneesmiddelentekorten aan te pakken, een probleem 

dat naar eigen zeggen wereldwijd is en wordt toegeschreven aan een toename van 

seizoensgebonden virusinfecties, problemen met de toeleveringsketen, de energiecrisis en 

verminderde export uit Azië. 

Minister van Volksgezondheid Thanos Plevris zei dat hoewel Griekenland voorlopig genoeg 

voorraden heeft, de productie van generieke geneesmiddelen in Griekse fabrieken zal worden 

verhoogd en dat er controles zullen plaatsvinden in apotheken en grote 

geneesmiddelenmagazijnen om te controleren of ze over de volgens de Griekse wet vereiste 

reserves beschikken. 

“Er is een tekort aan bepaalde merkgeneesmiddelen die paracetamol, antibiotica en 

beademingsapparatuur bevatten… vooral voor kinderen”, zei Plevris tijdens een 

persconferentie, eraan toevoegend dat het probleem tot nu toe wordt aangepakt met generieke 

geneesmiddelen. 

De minister voegde eraan toe dat hij een brief heeft gestuurd naar de gezondheidscommissaris 

van de Europese Unie met het verzoek om betere coördinatie en een bredere interventie om 

het probleem aan te pakken. Greece takes measures to tackle medicine shortages | Reuters 
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