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Informatie over geneesmiddelentekorten

knmp farmanco: nu ook
in de knmp kennisbank
Informatie over geneesmiddeltekorten van knmp farmanco is sinds
januari 2015 ook te raadplegen in de knmp kennisbank. De eigen website
www.farmanco.knmp.nl blijft daarnaast in de lucht.
Auteur Thijs Altena, Laboratorium der Nederlandse Apothekers

Verbeterd gebruiksgemak
Eind 2013 heeft het Laboratorium der
Nederlandse Apothekers (lna) een
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over knmp farmanco. Daaruit
kwam naar voren dat het gebruiksgemak verbeterd kan worden door
knmp farmanco onder te brengen op
de plek waar de apotheekmedewerkers
alles opzoeken: de knmp kennisbank.
Vanaf begin dit jaar is dit mogelijk en
zijn de geneesmiddelentekorten ook
te raadplegen in de knmp kennisbank, naast de website www.farmanco.
knmp.nl.
Om de juiste match tussen patiënt en
geneesmiddel te kunnen maken, is
de beschikbaarheid van geneesmiddelen vanzelfsprekend een essentiële
voorwaarde. Zoekresultaten uit knmp
farmanco worden daarom altijd bovenaan in de lijst met zoekresultaten in
de knmp kennisbank getoond.

Actualiteit
Actualiteit is van groot belang voor
knmp farmanco. knmp farmanco in
de knmp kennisbank wordt daarom
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één keer per dag (’s nachts) ververst
en indien nodig vaker, zoals bij tekorten met een grote impact voor de
praktijk.
Helaas nemen de beschikbaarheidsproblemen met geneesmiddelen
alleen maar toe. In de apotheek kost
het veel tijd om te achterhalen wat
er precies aan de hand is en hoe
lang het beschikbaarheidsprobleem
waarschijnlijk gaat duren. Vanuit efficiency onderzoekt knmp farmanco
beschikbaarheidsproblemen centraal.
In principe wordt een casus binnen
24 uur na de melding uitgewerkt en
gepubliceerd.

Medewerking
Is een geneesmiddel niet beschikbaar
en staat het niet op knmp farmanco?
Voor knmp farmanco zijn wij afhankelijk van uw medewerking. Wij vragen
zowel apothekers, groothandels als
leveranciers melding te maken van
problemen met beschikbaarheid. Als
u het ons meldt, kunnen wij het onderzoeken en u en uw collega’s verder
helpen. Op de knmp kennisbank is
een link te vinden naar het meldingsformulier. Deze kunt u vinden via het
thema Productzorg en Bereiden >
knmp farmanco. Hoe meer meldingen bij knmp farmanco binnenkomen, hoe actueler de inhoud.
Het team van knmp farmanco doet
zijn uiterste best volledige en correcte
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Nieuwe leden: A. Cetintas,
Zuidoost II; A. Egberts, Zuidwest
I; M.E. Hamstra-Zuidema, Noord;
N.M.D. Hilgeman-van Stavel, West;
A. Keyany, Zuidoost I; I. Mamedova,
Middenzuid; E.S. Mense, West;
C.R.M.E. Scheffers, Midden; R.J.
Verheul, West.

informatie te geven. Desondanks kan
het voorkomen dat de informatie
van knmp farmanco is ingehaald
door de actualiteit of wellicht mist
u nog bepaalde informatie. Ook
hiervoor kunt u het meldingsformulier
gebruiken.
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Geregistreerde geneesmiddelen zijn
soms tijdelijk of definitief niet beschikbaar. knmp farmanco is het meldpunt voor tekorten en geeft informatie
over geneesmiddelen, verpakkingen en
grondstoffen die tijdelijk of definitief
niet beschikbaar zijn.

zoekresultaten uit knmp farmanco komen
bovenaan in de lijst van de knmp kennisbank.
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