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Geachte leden van de Tweede Kamer,  
 
Op 15 oktober spreekt u over Geneesmiddelenbeleid en Hulpmiddelenbeleid. Voorop moet 
staan dat mensen tijdig over betaalbare en bij hen passende medicijnen kunnen 
beschikken. En dat passende en veilige hulpmiddelenzorg beschikbaar is, ook tijdens 
Corona. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en KBO-PCOB vragen uw aandacht voor 3 
belangrijke verbeterpunten. 
 
1. Geef mensen met verhoogd gezondheidsrisico voorrang bij Coronavaccin 
Vanwege het coronavirus kunnen veel mensen met een beperking of chronische ziekte 
niet of nauwelijks deelnemen aan het dagelijks leven. Zodra er een vaccin beschikbaar 
komt dat aantoonbaar veilig is voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico moeten 
zij als eersten de mogelijkheid krijgen gevaccineerd te worden. Patiëntenfederatie, 
Ieder(in), Mind, KBO-PCOB en een groot aantal bij hen aangesloten organisaties roepen 
op1 om mensen met een kwetsbare gezondheid, net als mensen in vitale beroepen, 
voorrang te bieden bij het coronavaccin. En om het vaccinatieproces zo in te richten dat 
mensen met een verhoogd gezondheidsrisico veilig over het vaccin kunnen beschikken. 
>Wilt u de minister vragen om te bevorderen dat het perspectief van mensen 
met een verhoogd gezondheidsrisico zorgvuldig wordt betrokken bij de 
ontwikkeling van het vaccinatieprogramma en prioritering van het 
Coronavaccin?   
 
 
2. Maak bindende afspraken over toepassing ‘medische noodzaak op recept’ 
Patiëntenfederatie Nederland constateerde dit voorjaar opnieuw dat veel patiënten er niet 
op kunnen vertrouwen dat zij het voor hen noodzakelijke (merk) medicijn krijgen2. Terwijl 
de arts dit expliciet op het recept heeft gezet met de aanduiding ‘medische noodzaak’. 
Met nare gevolgen en bijwerkingen voor patiënten3. Helaas bleek er onvoldoende 
draagvlak voor een bestuurlijk akkoord ‘Verantwoord wisselen medicijnen’4. De minister 
heeft inmiddels het CBG opdracht gegeven om een lijst ‘niet wisselen’ samen te stellen5. 
Maar voor problemen rondom toepassing van ‘medische noodzaak’ is nu geen zicht op 
oplossingen.  
De wet- en regelgeving is wat ons betreft helder. In situaties waarbij er sprake is van 
gezondheidsrisico’s schrijft een arts ‘Medische Noodzaak’ op het recept. Zodat een 

 
1 Manifest ‘Geef mensen met een verhoogd gezondheidsrisico voorrang in vaccinatie’ september 2020 
2 Rapport ‘Wisselen medicijnen en medische noodzaak’, Patiëntenfederatie Nederland, mei 2020 
3 Factsheet ‘Knelpunten bij het wisselen van medicijnen zonder medische reden’, 2018 
4 Brief Patiëntenfederatie over mislukken traject verantwoord wisselen geneesmiddelen, februari 2020 
5 Kamerbrief Verslag SO over uitkomst verantwoord wisselen van geneesmiddelen, juni 2020 
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specifiek merk verstrekt wordt. Het voorschrift van de voorschrijver/arts is dus leidend. In 
de praktijk lijken er echter allerlei (contract)afspraken te zijn die dit principe doorkruisen.6 
Hierdoor wordt de patiënt vaak eerst van het kastje naar de muur gestuurd of hij krijgt 
het voor hem noodzakelijk medicijn helemaal niet.   
>Wilt u de minister vragen helder te maken wat de betekenis is van medische 
noodzaak en dit ook juridisch zo vast te leggen en borgen dat er geen 
misverstand meer over kan bestaan? 

>Wilt u de minister vragen te zorgen voor bindende afspraken, zodat patiënten 
er in de praktijk op kunnen rekenen dat ze bij medische noodzaak het juiste 
medicijn krijgen?  

 
3. Bevorder de continuïteit van passende hulpmiddelenzorg tijdens Corona 
Het aantal Coronabesmettingen neemt weer sterk toe. Weer dreigt de reguliere zorg 
afgeschaald te worden. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook thuis moeten mensen 
kunnen blijven rekenen op passende, tijdige en veilige zorg. Dat geldt ook voor 
hulpmiddelenzorg. Het is van groot belang dat de beschikbaarheid van passende 
hulpmiddelen, reparatie en/of aanpassing van hulpmiddelen gewaarborgd blijft. En dat 
adequate hulpmiddelenzorgverlening bij mensen thuis kan blijven doorgaan. Dit kan 
onveilige situaties, verlies van functionaliteit en/of mobiliteit voorkomen. En het voorkomt 
ook vertraging in de zorgketen bij een (zware) behandeling of revalidatie in 
revalidatiecentra en instellingen. Continuering van passende hulpmiddelenzorg stelt 
mensen in staat om goed te blijven functioneren, werkzaam te blijven en aan het 
maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. Dit moet ook in deze tijd van Corona 
onder de aandacht blijven.  
>Wilt u de minister vragen om met betrokken partijen te bevorderen dat 
passende hulpmiddelenzorg beschikbaar blijft, ook tijdens de Coronacrisis? 
 
 
 
We vragen u deze punten te betrekken in het Algemeen Overleg op 15 oktober. Heeft u 
vragen naar aanleiding van deze brief dan zijn we graag beschikbaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

         
Dianda Veldman   Illya Soffer  Marcel Sturkenboom   
Patiëntenfederatie Nederland   Ieder(in)  KBO-PCOB 

 
6 Wisselen van medicijnen naar ander merk of generiek en Medische Noodzaak, Longfonds 


