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Scheldpartijen,
bedreigingen,
boosheid en
verdriet in
Twentse
apotheken door
medicijntekort
LOSSER - Ook Twentse apothekers
krijgen steeds vaker te maken met
boze en verdrietige patiënten, die
lijden onder het medicijntekort. In een
brandbrief luiden de apothekers de
noodklok vanwege de
‘onverkwikkelijke situaties in Twentse
apotheken’. 
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BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

MEEST GEDEELD

Scheldpartijen, bedreigingen, boosheid
en verdriet komen elke dag wel een keer
voor in de zeventig Twentse apotheken,
zo schrijft de Twentse Apothekers
Organisatie. Apotheker Frank van
Tiggele uit Losser snapt de frustratie
onder patiënten: „Als je niet je
vertrouwde medicijn kan krijgen kan dat
diep ingrijpen op je dagelijks leven. Maar
mensen moeten goed begrijpen dat wij
het ook niet kunnen helpen. We doen
ons uiterste best om iedereen zo goed
mogelijk te helpen, maar iets dat er niet
is, kunnen we echt niet leveren."

/ 0:01 0:20



‘Je wilt het mensen niet aandoen’
Op dit moment zijn vooral medicijnen
tegen Parkinson en bepaalde soorten
antibiotica nauwelijks verkrijgbaar. Van
Tiggele: „We zoeken dan naar een
alternatief, maar voor
Parkinsonpatiënten betekent dat vrijwel

‘Hatse�ats’ in Enschede

3
Tientallen tractoren bij groot

boerenprotest in binnenstad

Enschede: ‘Weg met de…

UPDATE / MET VID… 4
Midden in de nacht wordt er bij

Twentse Monique in paniek

aangebeld: ‘Help me, help me’. Over…

PREMIUM

5

WEEKDEAL: Wij bouwen de Toekomst

Het Spoorwegmuseum

Van €17.5 voor €12.5

2 dagen Movie Park Germany + hotel

Van €140 voor €69

Hij Gelooft in Mij - Elk 2e ticket gratis!

Voor €30.75

Boudewijn Seapark

Van €28.5 voor €18.95

52-jarige man overleden bij zeer

ernstige aanrijding tussen Enschede

en Hengelo

MET VIDEO | UPDA…

https://webwinkel.tubantia.nl/?utm_source=tctubantia&utm_medium=redactionele_site&utm_content=top5_widget&utm_campaign=webwinkel_algemeen
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tubantia.nl%2Fenschede%2Fscheldpartijen-bedreigingen-boosheid-en-verdriet-in-twentse-apotheken-door-medicijntekort%7Ea86740c4%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
http://twitter.com/share?text=Scheldpartijen%2C+bedreigingen%2C+boosheid+en+verdriet+in+Twentse+apotheken+door+medicijntekort&url=https%3A%2F%2Fwww.tubantia.nl%2Fenschede%2Fscheldpartijen-bedreigingen-boosheid-en-verdriet-in-twentse-apotheken-door-medicijntekort%7Ea86740c4%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
whatsapp://send?text=Scheldpartijen%2C+bedreigingen%2C+boosheid+en+verdriet+in+Twentse+apotheken+door+medicijntekort+https%3A%2F%2Fwww.tubantia.nl%2Fenschede%2Fscheldpartijen-bedreigingen-boosheid-en-verdriet-in-twentse-apotheken-door-medicijntekort%7Ea86740c4%2F%3Futm_source%3Dwhatsapp%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
https://www.tubantia.nl/enschede/eerst-een-selfie-met-peter-gillis-dan-eentje-met-zn-vette-rolls-roys-hatseflats-in-enschede~a634f14a/
https://www.tubantia.nl/enschede/tientallen-tractoren-bij-groot-boerenprotest-in-binnenstad-enschede-weg-met-de-stikstofwaanzin~a6c77c29/
https://www.tubantia.nl/enschede/midden-in-de-nacht-wordt-er-bij-twentse-monique-in-paniek-aangebeld-help-me-help-me-overal-is-bloed~ae8238bc/
https://webwinkel.tubantia.nl/product/wij-bouwen-de-toekomst?utm_source=tctubantia&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget
https://webwinkel.tubantia.nl/product/het-spoorwegmuseum?utm_source=tctubantia&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget
https://webwinkel.tubantia.nl/product/nachtje-uit-hotelovernachting-mega-familiedeal-2-dagen-movie-park-germany?utm_source=tctubantia&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget
https://webwinkel.tubantia.nl/product/hij-gelooft-in-mij?utm_source=tctubantia&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget
https://webwinkel.tubantia.nl/product/boudewijn-seapark?utm_source=tctubantia&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget
https://www.tubantia.nl/enschede/52-jarige-man-overleden-bij-zeer-ernstige-aanrijding-tussen-enschede-en-hengelo~ac60a4d7/


IN HERINNERING

ALLE HERINNERINGEN

altijd een vermindering van kwaliteit van
leven. De dosering en de ideale
toedieningsvorm is maatwerk, een nieuw
medicijn kan zomaar betekenen dat je
maandenlang veel minder mobiel bent.
Dat wil je mensen niet aandoen. Maar wij
staan ook met lege handen.”

Agressie
Het betekent dat hij soms lange en
moeilijke gesprekken heeft met patiënten
die hun leven drastisch zien veranderen
omdat ze niet de juiste pillen kunnen
krijgen. „Ik werk in Losser, en de mensen
hier zijn misschien wat rustiger dan in de
stad. Echte agressie heb ik nog niet
meegemaakt, maar dat hoor ik wel van
collega’s uit Enschede, Hengelo en
Almelo.”

Aziatische aanvoer hapert
De problemen van de apothekers
hebben alles te maken met wereldwijde
economische problemen. Veel
grondstoffen voor medicijnen moeten uit
Azië komen, maar die toevoer hapert. De
coronalockdowns in  Aziatische landen
zijn streng, waardoor productie
stagneert. En wat er wel geproduceerd
wordt, kan moeilijk worden vervoerd:
door de toenemende wereldhandel zijn
zeecontainers tegenwoordig peperduur. 

Strenge protocollen
Daar komt bij dat de Europese Unie de
kwaliteitseisen voor medicijnproductie
heeft aangescherpt, waardoor steeds
vaker hele partijen worden afgekeurd. En
zelf medicijnen produceren, zoals
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apothekers vroeger wel deden, is er niet
meer bij. Van Tiggele: „Dat is
tegenwoordig gebonden aan zeer
strenge protocollen waar een gewone
apotheek niet aan kan voldoen. Die
strikte regelgeving maakt medicijnen
steeds veiliger en betrouwbaarder, maar
dat heeft dus wel een keerzijde.”

Die strikte regelge -

ving maakt

medicijnen steeds

veiliger en betrouw -

baar der

- Frank van Tiggele

Betaalbaar houden
De apothekers hebben maar beperkt
mogelijkheden om een oplossing te
vinden. Soms kunnen er medicijnen
worden ingekocht in het buitenland. Van
Tiggele: „Producenten leveren bij
schaarste bij voorkeur aan het land waar
ze het meest kunnen verdienen. En dat
is niet Nederland, want onze overheid
stelt paal en perk aan de prijzen. Dat
houdt de zorg betaalbaar, maar ook dat
heeft dus een keerzijde. Wij kunnen wel
een ontheffing krijgen om in het
buitenland te kopen, maar alleen als er
sprake is van een noodsituatie.”

Eén pilletje in plaats van vier



De apothekers wijzen er ook op dat
alternatieven ook weer risico's met zich
meebrengen. Van Tiggele: „Er was een
tekort aan een bepaalde dosering van
een reumamedicijn. De pilletjes met 2,5
milligram waren niet meer verkrijgbaar,
wel die van 10 milligram. Dan leg je de
patiënt heel duidelijk uit dat hij
voortaan één pilletje moet nemen, in
plaats van vier. Dat gaat meestal goed,
maar als de patiënt zich vergist is dat
echt een calamiteit, want die stof is heel
giftig. Krijg je er teveel van binnen dan is
dat zeer schadelijk.”

Grotere voorraad
De landelijke apothekersorganisatie
stuurt aan op een structurele oplossing
van de problemen. Zo zouden het
Nederlandse prijsbeleid en de Europese
regelgeving flexibeler moeten worden,
maar die veranderingen kosten veel tijd.
Ook wille de apothekers dat er standaard
een grotere voorraad  medicijnen wordt
aangelegd, zodat tijdelijke tekorten beter
kunnen worden opgevangen. Tot die tijd
hopen de Twentse apothekers op begrip
van de patiënten. Van Tiggele:
„Intimidatie en bedreigingen aan de balie
zijn misplaatst en veranderen niks aan
de situatie. Laten we daar alsjeblieft mee
stoppen.” 
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