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Geachte leden van de commissie voor VWS, 
 
Op 6 november 2019 komt u bijeen voor het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid. Namens onze 
achterban; cliënten, patiënten en hun naasten in de ggz, willen wij een aantal punten bij u onder de 
aandacht brengen.  
 

Medicatie voor mensen met een bipolaire of depressieve stemmingsstoornis 
Medio dit jaar hebben wij samen met onze lidorganisatie Plusminus en andere partijen aandacht gevraagd 
voor de plotselinge prijsverhoging van het medicijn Priadel (lithiumcarbonaat) per 1 juli jl. 1. Ruim 31.000 
mensen in Nederland slikken dagelijks lithium. Voor het merendeel van de patiënten helpt het om de 
stemming stabiel te houden en een depressie of (hypo)manie te behandelen en te voorkomen. Het betreft 
hier een kwetsbare groep mensen waarvan velen als gevolg van hun aandoening zijn aangewezen op een 
uitkering op bijstandsniveau,  en bovendien bovengemiddelde zorgkosten moeten maken. Deze mensen 
confronteren met opnieuw een eigen bijdrage vinden wij dan ook volstrekt ongewenst en ongepast. Op deze 
manier krijgen deze mensen te maken met een onnodige stapeling van zorg en komt hun financiële positie 
(verder) onder druk te staan. Recent vroeg MIND aandacht voor de probleem ten aanzien van de 
begrotingsbehandeling VWS op 30 oktober jl.2 Het risico is aanwezig dat er mensen noodgedwongen gaan 
stoppen met het medicijn omdat ze deze eigen bijdrage niet kunnen betalen. Het niet gebruiken van hun 
medicatie kan leiden tot het belanden in een depressie en of manie. De gevolgen hiervan zijn ingrijpend 
zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving. Het is een ernstige situatie dat een geneesmiddel, dat zo 
belangrijk is voor de mentale gezondheid en het sociaal welbevinden van mensen, van de ene op de andere 
dag drie keer zo duur kan worden.  

- Wilt u de minister vragen naar de stand van zaken, in vervolg op zijn brief van 21 augustus met 

beantwoording Kamervragen? 

 

                                            
1 https://mindplatform.nl/nieuws/grote-zorgen-om-prijsverhoging-medicijn-priadel 
2 Brief MIND Landelijk Platform aan Vaste Commissie voor VWS d.d. 25 oktober 2019 kenmerk 19-109  
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Geneesmiddelentekorten 
Ook in de geestelijke gezondheidszorg kampt men met een toename in de aantallen, de duur en de ernst van 
de tekorten in psychofarmaca. Dit kan zorgen voor zorgt voor schrijnende situaties en (onnodige) ontregeling 
van de gebruiker van de medicatie. Het baart ons zorgen dat de tekorten enkel maar toenemen en er geen 
duidelijk zicht is op een oplossing.  
 

Gevolgen van Brexit per 1 februari 2020 
In navolging op de huidige tekorten vraagt MIND aandacht voor de periode na de Brexit vanaf (vermoedelijk) 
1 februari 2020. Nu al is er veel onrust, maar ook veel onduidelijkheid over de beschikbaarheid van bepaalde 
geneesmiddelen. Wij achten het van groot belang om onze achterban te kunnen informeren over hoe zich 
voor te bereiden mochten er toch tekorten ontstaan (met name enige tijd na de definitieve Brexit-datum), 
maar ervaren grote onduidelijkheid en geen toegang tot informatie over eventuele risico’s ten aanzien van 
de beschikbaarheid van psychofarmaca. Het lijkt ons noodzakelijk dat er meer informatie beschikbaar komt 
voor de specifieke groep. 

- Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat medicatie voor mensen met (ernstige) psychische 

problemen voorhanden blijven zodat terugval in problematiek wordt voorkomen? 

 

Afbouwmedicatie 
Op 20 juni jl. kwam uw commissie bijeen om het afbouwen van bepaalde soorten medicatie (antidepressiva, 
slaap- en kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers en anti-epileptica) te bespreken en een stap te zetten om de 
impasse over dit onderwerp te doorbreken. Ons standpunt en het mede door ons ontwikkelde 
Multidisciplinair Document Afbouw SSRI’s en SNRI’s3 is daar nogmaals gedeeld en toegelicht, en er is met 
elkaar van gedachten gewisseld hoe we uit de huidige, aanhoudende situatie kunnen komen. Het 
doorbreken van deze impasse was, en is nog steeds onverminderd urgent. Er moet een einde komen aan het 
opwerpen van barrières om verantwoord af te kunnen bouwen van bijvoorbeeld antidepressiva4.  Helaas is 
er tot op heden niets veranderd, op een uitnodiging van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik na. We 
betreuren het dat dit proces zo langzaam gaat en roepen u op om het belang van tempo in deze kwestie te 
benadrukken. 

- Wilt u de (erkenning van de) urgentie van afbouwmedicatie bij de minister benadrukken? 

 
We vertrouwen erop dat u het cliëntperspectief meeneemt tijdens het Algemeen Overleg. Voor vragen of 
meer informatie, kunt u contact opnemen met Marlies Roosjen-de Feiter (marlies.defeiter@wijzijnmind.nl).  
 
Met vriendelijke groet,   

 
Drs. M.J. ter Avest  

                                            
3 https://mindplatform.nl/nieuws/afbouwdocument-antidepressiva-geeft-houvast-aan-patient-arts-en-apotheker 
4 https://mindplatform.nl/nieuws/rondetafelgesprek-over-afbouwmedicatie-op-20-juni 
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