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Generieke geneesmiddelen, wat vinden we ervan?

Rob Essink

hebben, 1 op de 7 huisartsen zou het merkgeneesmiddel prefe-

reren, ook al is het veel duurder. Eenachtste van de huisartsen 

denkt dat generieke geneesmiddelen van mindere kwaliteit 

zijn en een risico kunnen zijn voor de patiëntveiligheid.

Conclusie van de auteurs Onder Ierse huisartsen is er draagvlak 

voor generieke geneesmiddelen en substitutie. Wel hebben zij 

zorgen over de ervaringen van patiënten met generieke ge-

neesmiddelen en over de kwaliteit van deze middelen. Om te 

zorgen dat het nieuwe overheidsbeleid een succes wordt, is het 

belangrijk dat de Ierse bevolking wordt voorgelicht over gene-

rieke geneesmiddelen, dat huisartsen weten aan welke kwali-

teitseisen een generiek geneesmiddel moet voldoen en dat de 

overheid erop toeziet dat ze van goede kwaliteit zijn.

Interpretatie
Iedere huisarts zal zich herkennen in deze problematiek, maar 

het is goed te beseffen dat dit kwalitatief onderzoek bij relatief 

weinig huisartsen is gedaan. De omvang van de geschetste 

problematiek is niet gekwantificeerd. Het is te verwachten 

dat Nederlandse huisartsen de 16 stellingen enigszins anders 

zullen beantwoorden en dat kwantificering van de geschetste 

problematiek in Nederland tot andere resultaten zal leiden 

dan in Ierland. Het gebruik van generieke geneesmiddelen en 

generieke substitutie staat in Ierland nog in de kinderschoe-

nen. In 2011 was 63% van alle afgeleverde geneesmiddelen in 

Nederland een generiek geneesmiddel. In Ierland was dat 18%.7 

Ierland loopt hiermee dus ruim 20 jaar achter op Nederland.

Ten slotte, op basis van de jarenlange ervaring met ge-

nerieke geneesmiddelen en substitutie komt er in 2016 een 

richtlijn over geneesmiddelensubstitutie waarin zorgverle-

ners, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties op basis van 

evidence vaststellen welke geneesmiddelen niet gesubstitu-

eerd mogen worden.8 Het zou goed zijn als de richtlijn ingaat 

op de begeleiding die de patiënt moet krijgen als een genees-

middel wordt gesubstitueerd. ▪
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Inleiding
Doelmatig voorschrijven is belangrijk bij het beheersen van 

de zorgkosten. Daarom is al in 1996 door het IVM en de LHV 

het project Voorschrijven op Stofnaam uitgevoerd en voeren 

de zorgverzekeraars sinds 2008 een preferentiebeleid. Dit 

heeft er – samen met het verlopen van octrooien van veel 

voorgeschreven geneesmiddelen – toe geleid dat het percen-

tage afgeleverde generieke geneesmiddelen van 28% in 1995 

is gestegen naar 63% in 2011.1 Naar schatting is door het pre-

ferentiebeleid in 2013 bijna 900 miljoen euro bespaard op de 

geneesmiddelkosten.2

De laatste tijd worden er kanttekeningen bij dit beleid ge-

plaatst. Het preferentiebeleid leidt tot leveringsproblemen, en 

het omzetten van patiënten van een merkgeneesmiddel naar 

een generieke variant of andersom of van een generiek middel 

naar een ander generiek middel kan tot verwarring leiden bij 

de patiënt en vergroot daardoor de kans op therapieontrouw.3,4 

Aan de andere kant blijkt uit een Zweeds onderzoek dat ge-

nerieke substitutie ook kan leiden tot hogere therapietrouw 

(generieke substitutie is het onderling vervangen van genees-

middelen met dezelfde stof, dezelfde sterkte en dezelfde far-

maceutische vorm).5 Verder komen generieke geneesmiddelen 

soms slecht in het nieuws (generieke geneesmiddelen van 

Ranbaxy in 2014, die van GVK Biosciences begin 2015).

Een belangrijke voorwaarde om dit uit kostenoogpunt 

zeer succesvolle beleid te continueren is dat er voor generieke 

geneesmiddelen en generieke substitutie draagvlak blijft bij 

voorschrijvers, apothekers en patiënten. Hoe dit draagvlak on-

der Nederlandse artsen is, is niet bekend. Wel is er onlangs in 

Ierland, in het kader van nieuw overheidsbeleid waarin gene-

rieke substitutie sterk wordt gestimuleerd, onderzoek gedaan 

naar de acceptatie van generieke geneesmiddelen door huis-

artsen.6

Onderzoek
Design Bij een representatief cohort van 34 huisartsen in Zuid-

Ierland werden tussen juni en augustus 2012 interviews af-

genomen. Deze waren semigestructureerd en eindigden met 

16 stellingen waarbij de huisarts kon kiezen uit een van de 

volgende vijf antwoordcategorieën: helemaal mee eens, eens, 

neutraal, oneens, helemaal oneens.

Resultaten Van de 34 huisartsen schreven er 30 actief generie-

ke geneesmiddelen voor. De meeste artsen vonden generieke 

geneesmiddelen even effectief en van dezelfde kwaliteit als 

merkgeneesmiddelen. Wel ontvingen 32 van de 34 huisartsen 

van patiënten klachten over de werking van generieke genees-

middelen. Eenderde van de huisartsen ontving ook klachten 

over andere of toegenomen bijwerkingen. Als de patiënt per se 

een merkgeneesmiddel wil, willigen 28 huisartsen deze wens 

in. Tweederde van de huisartsen zou als hun eigen arts een 

generiek geneesmiddel zou voorschrijven daar niets op tegen 


