
MEDICIJNTEKORTEN: 
WAT IS ER AAN DE HAND EN HOE KOMT HET? 

WAT ZIJN DE 

OORZAKEN? 

Landelijk niet beschikbaar 

Verwachting > 14 dagen 

*Afhankelijk van het medicijn en uw situatie.

KLEINERE MEDICIJNVOORRADEN
Een kleinere voorraad bespaart
kosten. Er is minder ruimte nodig
en er is minder verspilling omdat
medicijnen niet over datum raken.
Het opvangen van tekorten is
hierdoor moeilijker.

Twee weken later is uw vaste medicijn soms weer leverbaar. Als u nog
voorraad heeft is dit de meest voor de hand liggende oplossing.

VERSCHUIVING VAN HET OPHAALMOMENT

Door van de schaarse voorraad een kleinere hoeveelheid mee te geven
kunnen meer klanten hun ‘vaste’ medicijn langer blijven gebruiken. Bij een
tijdelijk tekort is uw medicijn vaak alweer leverbaar als uw voorraad op is.

MEEGEVEN KLEINERE HOEVEELHEID

Is de hele voorraad op? Dan zoekt uw BENU Apotheker naar het beste
alternatief. Bijvoorbeeld: een ander merk, toedieningsvorm of ander medicijn
met dezelfde werking. Er is dan sprake van een (tijdelijke) medicijnwissel.

ALTERNATIEF MEDICIJN OF MERK

Soms krijgt u door een
medicijntekort het
voorgeschreven medicijn
niet (direct) mee.

DE TIJDELIJKE OPLOSSINGEN*
VAN UW BENU APOTHEKER

Grondstoffen en medicijnen
worden door een steeds kleinere
groep fabrikanten gemaakt in verre
landen zoals China en India.
Hierdoor is het productieproces
kwetsbaarder en minder flexibel.

MINDER MEDICIJNFABRIKANTEN

DE AFGELOPEN
JAREN IS ER EEN
STIJGEND TEKORT
AAN MEDICIJNEN

1480 MELDINGEN IN 2020

BRON > KNMP

LAGE MEDICIJNPRIJZEN
De prijs van medicijnen
in Nederland is vergeleken met
andere landen laag. Fabrikanten
verkopen daarom een zeldzaam
medicijn eerder aan landen die er
meer voor willen betalen.

BRON > NIVEL

GEVOLGEN 
VAN EEN MEDICIJNTEKORT

DE

4 OP DE 10
klanten van wie het medicijn niet
leverbaar was, ervaart het als een
probleem. Er zijn in Europa nog geen
levensbedreigende situaties
ontstaan.

WWW.BENUAPOTHEEK.NL/MEDICIJNTEKORTEN

TE VOORKOMEN? 

MEER WETEN?

GA NAAR: 

ER IS SPRAKE VAN EEN MEDICIJNTEKORT:

Medicijntekorten zijn te voorkomen door
op internationaal niveau de oorzaken
aan te pakken. Verschillende partijen
in de keten zijn hiervoor met elkaar in
overleg; de overheid, fabrikanten,
groothandels, BENU Apothekers, 
artsen en brancheverenigingen.

BRON > RIJKSOVERHEID, CGB
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