
Medicijn- en zalventekort  
Het is een bekend probleem, medicijn- en zalventekort. Ook voor onze leden zijn de 
noodzakelijke zalven en medicijnen niet altijd beschikbaar. Heel vervelend is dat.  
De gezamenlijke huid- en haarpatiëntenorganisaties hebben nu een actieplan opgesteld om 
dit probleem aan te pakken.  
 
Wanneer je bij de apotheek te horen krijgt dat je voorgeschreven zalf er niet is geeft dat veel 
onduidelijkheid. Waarom is het er niet, wanneer is het er weer, hoe kan het dat het elders 
nog wel aanwezig is? En is het middel dat de apotheek wél heeft -met dezelfde werking- wel 
een goed alternatief?  
Regelmatig zijn er tekorten aan middelen die voor huidpatiënten belangrijk zijn. Dit is een 
complex probleem. Veel (grondstoffen voor) medicijnen komen uit het buitenland. En het 
aanleggen van voorraden kost tijd. Patiënten ervaren onzekerheid en onduidelijkheid als er 
een tekort is aan hun vertrouwde middel. Tekorten kunnen landelijk gemeld worden door de 
farmacie en door de apothekers. Maar de huidpatiënt krijgt ook te maken met lokale 
tekorten, waarover minder duidelijkheid bestaat. Om hier een goed overzicht over te krijgen 
is onze eigen inbreng nodig. 
 
Er is een Facebookpagina waar we zelf tekorten kunnen melden Meldpunt Zalven en 
Medicatietekorten bij Huid- en Haarpatiënten. 
Laten we dat vooral doen. En HPN (Huid Patiënten Nederland) gaat uitgebreid aan de slag 
om het meldpunt te promoten en ervaringen van huidpatiënten over medicijntekorten te 
verzamelen. De knelpunten worden aangevuld met persoonlijke verhalen en aangeboden 
aan de bevoegde instanties, zoals het Ministerie van VWS, het College ter beoordeling van 
Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.  
 
Verder maakt HPN zich sterk voor een ‘ijzeren voorraad’ om medicijntekorten tegen te gaan. 
Het opbouwen van zo’n voorraad kan wel tot 2 jaar duren. Als er meer geproduceerd wordt, 
zullen de tekorten afnemen of verdwijnen. Dit moet op 3 manieren gebeuren: in Europees 
verband, in Nederland en door de apotheken. Volgens de apothekersorganisatie kon een 
groot deel van de tekorten in 2019 opgevangen worden door een geneesmiddel met 
dezelfde werkzame stof. Maar voor huidpatiënten is dit niet altijd een goed alternatief. De 
werkzame stof mag dan wel hetzelfde zijn, hulpstoffen, concentratie of vorm van toedienen 
kunnen toch problemen veroorzaken. Het is dus zaak dat dit zo weinig mogelijk gebeurt. 
Goede informatie van de apotheek waarom een medicijn er niet is en welke alternatieven er 
zijn is dan heel belangrijk.  
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