
f a r m a c i e  i n  c i j f e r s  f a r m a c i e  i n 

St icht ing Farmaceut ische Kengetal len:  info@sfk.nl

VerSchil in aantal VerStrekkingen in december ten opzichte Van gemiddeld in 2014 (per werkdag).

Vanaf de week voor Kerstmis dagelijks 30% meer verstrekkingen

topdrukte in de apotheek  
voor de jaarwisseling

De decemberdrukte in 2014 
zorgde voor een recordaantal 
verstrekkingen in Nederlandse 
apotheken. Vanaf de week voor 
Kerstmis piekte het apotheekbe-
zoek en was het aantal genees-
middelverstrekkingen vaak meer 
dan 30% hoger dan normaal. De 
meeste mensen met een herhaal-
recept hadden hun eigen risico in 
2014 al opgemaakt.

Traditiegetrouw is december de druk-
ste maand in de apotheek. Veel men-
sen willen nog voor de jaarwisseling 
hun medicijnvoorraad aanvullen. Hoe-
wel er voor 2015 geen grote pakket-
maatregelen op stapel stonden, zorgde 
de decemberdrukte in 2014 toch voor 
een recordaantal verstrekkingen. Het 
aantal verstrekkingen van receptplich-
tige geneesmiddelen uit het basis-
pakket kwam afgelopen december uit 
op 21 miljoen. Dit is 5,8% hoger dan 
in december 2013. Gemeten in aan-
tallen standaarddagdoseringen (ddd) 
bedroeg de toename 6,1%.

Bovengemiddeld
Niet alleen in vergelijking met decem-
ber 2013 was er meer bedrijvigheid in 
de apotheek, ook in vergelijking met 
de overige maanden van 2014 was de 
decemberdrukte duidelijk waarneem-
baar. Dit uit zich met name in het 
aantal standaardverstrekkingen, dat 
15,8% boven het gemiddelde van de 
overige maanden lag. Weekleveringen 
van geneesmiddelen in medicijnrollen 
zijn hierin niet meegerekend.
Daarmee was het in december 2014 
naar verhouding ook aanzienlijk 
drukker dan in de laatste vijf vooraf-

gaande jaren. Toen kwam dit verschil 
uit op gemiddeld 11,0%. Het aantal 
werkdagen heeft geen invloed op 
deze cijfers, want ondanks de vrije 
kerstdagen waren er 21 doordeweek-
se werkdagen in december 2014. Dat 
is exact gelijk aan het gemiddelde van 
de daaraan voorafgaande jaren.
De drukte in de apotheek nam vooral 
sterk toe vanaf maandag 15 decem-
ber. Op die dag lag het aantal stan-
daardverstrekkingen bijna 30% hoger 
dan op een gemiddelde maandag in 
2014. Die hele week bleef het min-
stens zo druk. Topdag was donderdag 
18 december toen het aantal ver-
strekkingen bijna 36% hoger lag dan 
op een normale donderdag. Ook op 
de maandagen voor de kerstdagen en 
voor de jaarwisseling was sprake van 
topdrukte in de apotheek.
Volgens de knmp was voor verzeker-
den onduidelijkheid over de polis-
voorwaarden een reden om eind  

december voldoende geneesmiddelen 
in huis te hebben. Ook noemen zij 
het eigen risico als een belangrijke 
reden om nog enige voorraad aan te 
leggen.

uitstel van betaling
Ruim twee derde van de mensen die 
vanaf de week voor Kerstmis een her-
haalrecept in de apotheek afhaalden, 
hadden hun verplicht eigen risico 
alleen al aan geneesmiddelengebruik 
of specialistenbezoek opgemaakt. 
Dit percentage is een onderschat-
ting, omdat de sfk geen zicht heeft 
op de overige zorgconsumptie. De 
meesten van hen zullen ook in 2015 
het verplicht eigen risico naar alle 
waarschijnlijkheid weer volmaken, 
omdat zij vooral geneesmiddelen voor 
chronische aandoeningen gebruiken. 
Daarom betekent dit laatste apo-
theekbezoek in december voor hen 
niet meer dan uitstel van betaling.  

 Drukte in de apotheek nam vanaf de week voor Kerstmis sterk toe
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