
Dirk Waterval

Stel, je wilt als plaatselijke apotheker
zelf een medicijn bereiden waar de
machtige farmaceutische industrie
nog patent op heeft. Een medicijn
waar de fabrikant exorbitant hoge
prijzen voor vraagt, en wat vele malen
goedkoper kan door het zelf te doen.
Door een maas in de wet mag dat, in
individuele gevallen. Apothekers kun-
nen zo samen een vuist maken, laten
zien dat dure medicijnen veel goedko-
per kunnen. Maar, zeggen twee juris-
ten, de grenzen van wat mag en niet
mag, zijn hier nog vaag.

Vorige week kwam de Haagse apo-
theker Paul Lebbink in het nieuws
met zijn plan om Orkambi na te ma-
ken, een peperduur medicijn tegen
taaislijmziekte. Lebbink zegt Orkam-
bi pakweg vijf keer zo goedkoop te
kunnen leveren als de fabrikant. In-
grediënten laat hij via internet opstu-

ren uit China, die hij in zijn lab om-
vormt tot het felbegeerde middel.

Een ‘cowboy’ als Lebbink heeft de
politieke wind mee. Verschillende
partijen gaven aan meer vrijheid te
willen voor apothekers om zelf weer
in het lab te staan. Minister Bruno
Bruins van medische zorg zei de gren-
zen op te willen opzoeken van wat
mogelijk is voor deze medicijnberei-
ding.

Want doet elke apotheker dat, dan
scheelt dat erg veel geld. Maar dat pa-
tent dan? “Daar valt in sommige ge-
vallen omheen te werken”, zegt oc-
trooi-jurist Sven Bostyn van de Uni-
versiteit van Amsterdam. “De rechter
is coulant als de pillenproductie zich
beperkt tot individuele patiënten.”

Dat zit zo. Als een dokter bepaalt
dat een patiënt meer baat heeft bij
een gepersonaliseerde versie van een
gepatenteerd medicijn (een net iets
andere verhouding van ingrediënten),
dan móet een apotheker dat middel
wel zelf maken. Een rechter zal die in-
breuk op het octrooirecht misschien
minder zwaar laten wegen dan het be-
lang van de patiënt. “De dokter zegt
immers zelf: dit is voor die patiënt de
best mogelijke behandeling.”

Maar daar zit ook gelijk de beper-
king: produceert de apotheek dat mid-
del voor te veel patiënten, dan wordt
het de rechter te gortig. Hoe groot die
groep mag zijn, is volgens jurist Mari-
na de Lint van de Raad voor Volksge-
zondheid en Samenleving (RVS) on-
duidelijk.

Doe-het-zelfapotheker kan
pil veel goedkoper maken
MAAS IN DE WET Apothekers kunnen een vuist maken tegen de farmaceutische industrie door
dure medicijnen zelf te maken. Maar welke apotheker kan nog pillen draaien?
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Een apotheker die zelf medicijnen maakt. Vbnb: poeder wordt in een omhulsel
geveegd; lege pillen worden uit elkaar gehaald om gevuld te worden; een tu-
be is gevuld met zalf en wordt dichtgeknepen. FOTO’S MAARTJE GEELS

‘Bijna niemand van ons
heeft nog een eigen lab’
Leuk dat een adviesraad en de poli-
tiek van apothekers vragen een vuist
te maken tegen ‘de industrie’ en zelf
weer pillen te gaan draaien, maar
dan moeten de apothekers die dat
kunnen er wel zíjn.
De Amsterdamse apotheker Daniël-
le van Koetsveld zag haar collega's
die nog een lab naast de praktijk
hebben de laatste jaren slinken van
850 in 2011 naar zo’n 350 nu.

Zijzelf maakt nog wél ouderwets
medicijnen op maat. In de kelder van
haar apotheek, vlak bij het Amster-
damse Vondelpark, zit een klinisch
schoon en wit lab met erlenmeyers,
mengapparatuur, lege tubes en cap-
sules. Ook staan er kabinetkasten
vol bruine glazen potten met poe-
ders en vloeistoffen – de grondstof-
fen om zelf medicijnen te draaien.
Gaat ze daar patenten mee omzei-
len, de machtige fabrikanten in hun
hemd zetten door aantoonbaar goed-

kopere medicijnen te brouwen? Nee.
De ‘don quichot’-actie van haar
Haagse collega Paul Lebbink noemt
ze nobel, maar hoge medicatieprij-
zen omlaag krijgen, vindt ze niet de
strijd van apothekers. Dat is er een
van de politiek, het ministerie van
volksgezondheid moet maar duide-
lijk aangeven wat het wil.
Van Koetsveld heeft voorlopig ande-
re zaken aan haar hoofd. Medicijnen
op maat maken, waar apothekers
volgens haar eigenlijk voor op aarde
zijn, kost hen tegenwoordig meer
dan het oplevert. Ze moeten gekwa-
lificeerd personeel aannemen,
grondstoffen inkopen en beheren,
en de vergoeding die zorgverzeke-
raars uitkeren is onrealistisch laag.
Ieder jaar gaat die verder omlaag,
zegt Van Koetsveld. Het is volgens
haar absoluut onrendabel. “En dan
kunnen die verzekeraars ons ook
nog drie tot vijf jaar na dato vragen
om te bewijzen dat de zelfgeprodu-
ceerde medicatie destijds absoluut
noodzakelijk was. Kun je dat niet
aantonen, dan mogen ze achteraf
het uitgekeerde geld alsnog terug-
vorderen.” Geen apotheker die zich
er nog aan waagt.
Haar assistente is van de laatste lich-
ting apothekersassistentes die leert
hoe je in een apotheek medicijnen
bereidt. “De mbo’s zijn met die op-
leiding gestopt omdat niemand meer
stageplekken kon vinden. Omdat bij-
na geen apotheek nog een lab heeft.”
Dirk Waterval

De Lint werkte mee aan een onlangs
verschenen rapport van de RVS. “Een
apotheker mag ‘op kleine schaal’ ge-
neesmiddelen bereiden ten behoeve
van patiënten van die apotheek. Maar
dat kunnen er vijf of vijftig zijn. Er
zijn immers kleine en grote apothe-
ken.” De rechter in Breda oordeelde
een paar jaar geleden dat de productie
van 20.000 tabletten per maand vol-
gens de Geneesmiddelenwet niet valt
onder ‘bereiden op kleine schaal’.

Wel is duidelijk dat als Nederlandse

apothekers massaal pillen gaan draai-
en, al is dat telkens voor een handje-
vol patiënten per keer, ze alsnog wei-
nig kans maken in de rechtszaal tegen
de fabrikant. “Die maas in de wet is er
alleen voor uitzonderlijke gevallen”,
zegt De Lint.

De apotheker kan met zijn goed-
kope productieproces wél hardmaken
dat het middel blijkbaar een stuk
goedkoper kan. De fabrikant zegt dan
vaak dat ze de kosten van al het voor-
afgaande onderzoek doorrekent in de
prijs. “Maar vaak is die prijs alsnog 
absoluut onredelijk”, zegt De Lint. 
In die onredelijke gevallen kunnen 
de lage productiekosten een wapen
zijn om de fabrikant in zijn hemd 
te zetten: wie houdt hij nou voor de
gek?

Jurist Sven Bostyn is voorzichtiger.
“Als apothekers te veel zelf gaan ma-
ken, volgt sowieso een lobby van 
de fabrikanten. En dan verliezen we
misschien zelfs dit belangrijke recht
op uitzondering bij individuele pa-
tiënten. Dan zijn we nog verder van
huis.”

‘Soms kun je om het
octrooi heen. De 
rechter is coulant als 
de productie zich
beperkt tot 
individuele patiënten.’

‘Als apothekers te veel
zelf gaan maken, volgt
sowieso een lobby van
de fabrikanten. 
Dan zijn we nog verder
van huis.’

De vergoeding 
voor op maat gemaakte
medicijnen is
onrealistisch laag 
Daniëlle van Koetsveld, apotheker
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