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Kabinet wil Europese 

aanpak tegen grote 

medicijnafhankelijkheid van 

China en India  
De nieuwe Europese Commissie die per 1 november in Brussel aantreedt, moet de EU minder 

afhankelijk maken van grote medicijnmakers in China en India. Daarvoor pleit minister 

Bruno Bruins voor Medische Zorg, die vrijdag in Luxemburg het onderwerp heeft besproken 

met collega-ministers. 

De Europese zorgmarkt is nu voor de aanvoer van medicijnen in grote mate afhankelijk van 

een handvol fabrieken in India en China. Soms is er zelfs sprake van 'maar een of twee' 

locaties waar één bepaalde grondstof voor een geneesmiddel wordt gemaakt. Nederland vindt 

die kwetsbaarheid zorgelijk, aldus Bruins. 
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Een gepensioneerde man neemt zijn medicijnen in.Foto: Reuters/Alkis Konstantinidis 

Steeds vaker medicijntekort 
Patiënten krijgen sinds enkele jaren steeds vaker te maken met een tekort aan medicijnen. 

Belangrijkste oorzaak is volgens het Meldpunt geneesmiddelentekort een probleem bij de 

productie. Zo waren vorig jaar 769 medicijnen niet leverbaar. Apothekers zeggen regelmatig 

te maken te krijgen met agressieve klanten aan de balie. Zij zijn dan boos omdat om hun 

medicijn niet beschikbaar is. In het Gooi sloten apothekers vorige maand hun deuren uit 

protest tegen die oplopende agressie.  

Bruins onderzoekt nu of het mogelijk is groothandelaren en apothekers wettelijk te 

verplichten een medicijnenvoorraad van te minste vier maanden aan te leggen. Het gaat dan 

om pijnstillers, bloedruk- en cholesterolverlagers en andere medicijnen waar geen patent meer 

op zit. Apothekers en groothandelaren zijn bij wet al verplicht een voorraad aan te houden, 

alleen is nog niet vastgelegd hoe groot die voorraad moet zijn. 

Ook andere landen kampen met gebrek aan geneesmiddelen  
De VVD-bewindsman wil niet alleen naar nationale maatregelen kijken. Hij vindt dat de grote 

afhankelijkheid van China en India, waar de meeste generieke medicijnen worden 
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vervaardigd, ook in Europees verband moeten worden aangepakt. Volgens hem kampen meer 

EU-lidstaten met medicijntekorten. Hij heeft vrijdag hierover bilateraal overlegd, onder 

andere met zijn Duitse, Britse, Finse en Estse collega's. Ook in de Verenigde Staten speelt de 

problematiek. Volgende maand gaat Bruins in gesprek met zijn Amerikaanse ambtsgenoot.  

Onduidelijk is wat de Europese Unie precies kan doen. Bruins wil dan ook eerst de opties in 

kaart laten brengen. 'Kun je bijvoorbeeld striktere aanbestedingsregels maken? Maar dat moet 

je vervolgens wel steeds afwegen tegen de gevolgen voor patiënten, zodat die uiteindelijk niet 

een hogere prijs moeten betalen of hun geneesmiddelen helemaal niet meer kunnen krijgen. 

Het patiëntenbelang staat voorop.'  

Ondermijning vestigingsklimaat 
Ander groot probleem is volgens Bruins dat medicijnen niet overal even snel en in dezelfde 

mate beschikbaar zijn op de Europese markt. Zo zijn sommige nieuwe, innovatieve 

geneesmiddelen in het ene EU-land wel direct te krijgen, maar moeten andere landen daar 

langer op wachten of zijn de middelen er veel duurder. Wat Bruins betreft moet de nieuwe 

Europese Commissie en de lidstaten hiermee echt aan de slag. 'Met hoe meer landen we zijn, 

hoe beter onze positie wordt.' Hij had hierover al een overleg met Eurocommissaris Vytenis 

Andriukaitis van volksgezondheid en voedselveiligheid.  

Edith Schippers, de voorganger van Bruins, maakte zich in Europa al sterk voor lagere 

medicijnenprijzen en gezamenlijke inkoop. Bruins heeft dat beleid voortgezet en in een aantal 

opzichten aangescherpt. De farmaceutische industrie is hier niet blij mee en verweet 

Nederland onlangs 'ondermijning van het vestigingsklimaat’. 
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