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1. Aanleiding 
Op 11 april 2022 is bekend gemaakt dat veldpartijen overeenstemming hebben 
weten te bereiken over een leidraad verantwoord wisselen van geneesmiddelen. 
Bijgaand vindt u een Kamerbrief waarmee u de Tweede Kamer hiervan op de 
hoogte brengt. Tevens vindt u bijgevoegd de leidraad en een rapport van het 
NIVEL naar de praktijk van het gebruik van 'medische noodzaak' op recepten. 

2. Geadviseerd besluit 
Gaat u akkoord met de inhoud van bijgevoegde Kamerbrief en het versturen 
daarvan aan de Tweede Kamer? 
U wordt verzocht akkoord te gaan. U informeert de Kamer daarmee ruim voor 
het commissiedebat van 9 juni a.s. over een onderwerp waaraan de Kamer in 
het verleden altijd veel belang heeft gehecht. 

3. Kernpunten 
In de Kamerbrief schetst u eerst kort de historie van de afspraken. Hierna 
bespreekt u de inhoud van de leidraad, waarna u deze kort evalueert. U geeft 
tevens aan over het vervolg - de implementatie van de afspraken - met partijen 
in gesprek te zijn. Vervolgens informeert u de Kamer over de uitkomst van het 
onderzoek naar de toepassing van 'medische noodzaak' dat het NIVEL in opdracht 
van VWS heeft gedaan. Tenslotte betrekt u de leidraad bij uw bredere beleid ten 
aanzien van de extramurale geneesmiddelenmarkt. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
Dat partijen overeenstemming hebben bereikt over een leidraad zal de Kamer 
naar verwachting heugen. De Kamer heeft zich in het verleden zeer betrokken 
betoond en het ongeduld over het (tot nu) uitblijven van een akkoord was 
groeiende. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Het waren patiëntenverenigingen die in 2018 het signaal gaven dat (veelvuldig) 
wisselen van geneesmiddelen bij sommige patiënten tot problemen leidt. De 
Patientenfederatie Nederland heeft op 11 april jl. na  afstemming met de andere 
partijen een persbericht doen uitgaan. 
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Dit bericht is o.a. opgepikt door Skipr maar heeft verder geen stof doen 
opwaaien. Zoals in de brief vermeld, bent u in gesprek met partijen over de 
implementatie, waaronder de communicatie naar patiënten. 

De partijen betrokken bij de leidraad verzoeken VWS om (financiële) 
ondersteuning bij de implementatie. Het gaat bijvoorbeeld om berichtgeving op 
thuisarts.nl, en om verdere begeleiding door CommonEye gericht op het tot stand 
komen van een structureel overleg tussen partijen waarin de monitoring en 
voortgang de komende tijd in goed vertrouwen gezamenlijk besproken kan 
worden. Wij hebben aangegeven hier welwillend tegenover te staan, maar dat wij 
nog geen middelen kunnen toezeggen. Partijen werken nu aan een onderbouwd 
voorstel incl. kostenopbouw zodat wij kunnen kijken of we middelen beschikbaar 
kunnen stellen. 

c. Financiële en personele gevolgen 
Op verzoek van partijen bekijken we of VWS middelen beschikbaar kan stellen ter 
ondersteuning van de implementatie. Het gaat om ongeveer € 75.000, GMT 
onderzoekt op welke manier dit gedekt zou kunnen worden. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
De leidraad is juridisch haalbaar. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De brief is niet afgestemd met derden. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
De leidraad leidt niet tot een toename van de administratieve lasten. 

g. Toezeggingen 
n.v.t. 

h. Fraudetoets 
n.v.t 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Alle informatie in deze nota mag openbaar gemaakt worden, behoudens de 
informatie die herleidbaar is tot personen (namen, mailadressen, 
telefoonnummers). 
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