DEAL OR NO DEAL-BREXIT: OVERHEID EN ZIEKENHUIZEN WERKEN NAUW
SAMEN
Naar verwachting zal het Britse parlement op 12 maart a.s. opnieuw stemmen
over een brexit-deal. Lukt het premier May opnieuw niet om een meerderheid
achter de voorliggende brexit-deal te krijgen, dan wordt in dezelfde week
gestemd over een no-deal en wellicht over eventueel uitstel van brexit. Zolang
een no-deal een reële optie is, gaan de ziekenhuizen en de overheid
onverminderd door met het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen op
dat scenario.
Zo proberen zij grote problemen na een no-deal zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel
zo klein mogelijk te houden. Fabrikanten en leveranciers in de zorg zijn deze week nog
eens nadrukkelijk opgeroepen om voor de brexit-datum hun huiswerk te doen. Het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de koepels NFU en NVZ
hebben de handen ineen geslagen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en onder
regie van VWS. De aanpak van mogelijke problemen spitst zich toe op de
beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het waarborgen van
de continuïteit van zorg en patiëntveiligheid staan daarbij in alle gevallen bovenaan.
Geneesmiddelen
De Rijksoverheid heeft de regie bij het toegankelijk houden van geneesmiddelen na
een no-deal brexit. Hiertoe is een overzicht van kritieke geneesmiddelen opgesteld met
een belangrijke afhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk (VK). Het is, bijvoorbeeld
door lange files aan de grenzen, mogelijk dat bepaalde medicijnen langere tijd minder
of niet beschikbaar zijn. Ook kan het zijn dat handelsvergunninghouders niet meer
voldoen aan EU regelgeving.
Het ministerie van VWS heeft onderstaande adviezen over inkoop- en voorraadbeleid
van geneesmiddelen opgesteld, met als doel een optimale beschikbaarheid van
medicijnen te realiseren. Daarmee kan niet gegarandeerd worden dat er geen
problemen ontstaan. Als er tekorten dreigen te ontstaan bij de kritieke medicijnen die
door de Rijksoverheid in kaart zijn gebracht, zal worden gekeken naar alternatieve
opties, zoals het (tijdelijk) toestaan van alternatieve producten, magistrale bereiding of
het verlenen van een wettelijke ontheffing. Voor overige geneesmiddelen waarbij een
afhankelijkheid bestaat van het VK, zal de gebruikelijke procedure bij
geneesmiddelentekorten worden gevolgd.
Voorraden op voldoende niveau
Zorginstellingen kunnen zich voorbereiden door op basis van hun normale
geneesmiddelengebruik hun voorraden op voldoende (maximum) niveau te houden.
Het aanleggen van extra voorraden kan leiden tot tekorten elders, dus dit wordt ten
zeerste afgeraden. Op EU-niveau wordt met andere lidstaten, de European Medicines
Agency (EMA) en de Europese Commissie overlegd over een gezamenlijke EU-aanpak
voor geneesmiddelen die op 29 maart niet voldoen aan de EU-regels. Kern is en blijft
dat handelsvergunninghouders hun dossiers tijdig moeten overzetten naar een EU27
lidstaat.
Wettelijke eisen
Eerder deze week werd in het NOS journaal de suggestie gewekt dat door een besluit
van de Europese Commissie Britse medicijnen na een no-deal brexit gewoon
beschikbaar zouden zijn. De tijdelijke ontheffing betreft echter uitsluitend de
batchcontroles die in het VK worden uitgevoerd. Omdat er nog andere wettelijke eisen
gelden waar handelsvergunninghouders aan moeten voldoen, is met dit besluit de
problematiek nog niet opgelost.

Medische hulpmiddelen
Ook op het vlak van medische hulpmiddelen is een gezamenlijke inspanning nodig van
de Rijksoverheid, zorginstellingen en de industrie. Net als de overheid, zijn de NFU en
NVZ al geruime tijd druk bezig met het op nationaal en internationaal niveau
inventariseren van mogelijke toeleveringsrisico’s van medische hulpmiddelen na 29
maart. De uitkomsten van die inventarisaties en concrete voorbeelden van mogelijke
knelpunten worden onderling tussen de koepels en VWS gedeeld. Dit is nodig om
Brussel te overtuigen van het belang van een gezamenlijke EU-aanpak.
Meer informatie
Het brexitloket van de Rijksoverheid (www.brexitloket.nl\zorg) beschikt inmiddels over
specifieke zorginformatie. Hierop staan informatiedocumenten over onder meer:
geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, lichaamsmateriaal, onverzekerden,
AVG/privacy en BIG-registratie.
Vragen van patiënten over de zorg, kunnen verwezen worden naar het Landelijk
Meldpunt Zorg van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ), tel 088 - 120 50 20.
Voor medewerkers van de umc’s is de meest actuele informatie te vinden op de Brexitpagina op nfu.nl.
Woordvoering naar de media
Als het gaat om onze eigen voorbereidingen op de Brexit, zal de woordvoering
plaatsvinden door het kernteam NFU, contactpersoon meijwaard@nfu.nl.
Als het gaat om de nationale voorbereidingen, beleid, vragen over geneesmiddelen en
certificaten, de EC ontheffing, etc. dan kan worden doorverwezen naar woordvoering
door VWS.

