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Handen ineen bij
geneesmiddeltekort

Doerine Postma, Laboratorium der Nederlandse Apothekers

knmp, Longfonds en cbg werken samen aan alternatief voor Theolair

De producent van Theolair (theofy-
lline) tabletten 175 mg en 350 mg 
kampte sinds 2013 met leveringspro-
blemen, veroorzaakt door verplaatsing 
van de productielocatie. In Nederland 
was geen ander handelspreparaat met 
dezelfde samenstelling in dezelfde 
farmaceutische vorm beschikbaar en 
ook via parallelimport was Theolair 
niet verkrijgbaar.
Bij de advieslijn van het Longfonds 
kwamen regelmatig klachten binnen 
over de gebrekkige beschikbaarheid 
van Theolair. Patiënten ondervonden 
ook problemen met Theo ct-capsules 
van 250 mg, dat knmp farmanco 
in eerste instantie als substituut had 
voorgesteld. Enerzijds vanwege het 
omzetten naar een andere sterkte en 
anderzijds omdat patiënten problemen 
hadden met het doorslikken van de 
capsules (in plaats van tabletten). Het 
Longfonds kwam in actie en ging met 
onder meer de knmp en het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen 
(cbg) op zoek naar een oplossing.

Snel op orde
De vergunninghouder is wettelijk ver-
plicht zijn voorraad op orde te hebben 
zodat hij snel kan voldoen aan de vraag. 
In de praktijk komt het echter voor 
dat een vergunninghouder dat tijdelijk 
niet kan. Als er meldingen zijn van een 
tekort aan essentiële geneesmiddelen 
denkt het cbg mee over oplossingen 
Het cbg maakt een inschatting van de 
risico’s voor de geneesmiddelenvoorzie-
ning en inventariseert of er een alterna-
tief middel beschikbaar is.
De knmp en het Longfonds hebben 

het tekort van Theolair bij diverse 
instanties aangekaart. Het cbg stelde 
voor te kijken naar beschikbare mid-
delen in het buitenland. Met tussen-
komst van de knmp kwam TheoDur 
(tabletten) als alternatief beschikbaar 
via bijvoorbeeld de Internationale 
Apotheek. Deze specifieke groep long-
patiënten is hiermee enorm geholpen.
Momenteel is Theolair weer voldoen-
de beschikbaar, maar dat neemt niet 
weg dat het aantal geneesmiddelente-

korten toeneemt. De informatievoor-
ziening over geneesmiddelentekorten 
wordt onderhouden door knmp far-
manco en is te raadplegen via www.
farmanco.nl en via de knmp kennis-
bank. In de knmp kennisbank wordt 
de informatie van knmp farmanco 
bovenaan in de resultatenlijst getoond. 
Wanneer tekorten, vanwege de ernst 
of omvang, veel impact hebben op de 
praktijk, maakt ook de knmp nieuws-
brief hiervan melding.  
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Steeds vaker krijgt de patiënt aan de balie te horen dat 
een geneesmiddel er niet is. Zo ook bij het geneesmiddel 
Theolair dat voor een specifieke groep astma- en copd-
patiënten het laatste redmiddel is. De knmp zocht samen 
met het Longfonds en het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen naar een oplossing. 15




