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PHARMASWAP:
MARKTPLAATS 
VOOR MEDICIJNEN
Door Winifred Hazelhoff Roelfzema

Piter Oosterhof van OLVG (links) en Jelmer Faber van ’t BovenIJ-ziekenhuis 

Het is een regelmatig terugkerende frustratie: dat je geneesmiddelen die over de datum

zijn in de blauwe ton voor chemisch afval moet gooien. Omdat je ze niet voor de

vervaldatum hebt kunnen uitgeven. Zonde! En die andere frustratie: geneesmiddelen die

in de nalevering staan. Wanneer zou je de patiënt aan zijn medicatie kunnen helpen?

PharmaSwap kan voor deze problemen de oplossing bieden. Het voorkomt verspilling van

geneesmiddelen en daarmee geld én het draagt bij aan de verduurzaming van apotheken.
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stellen aan patiënten, niet aan elkaar.”  
Was daar geen oplossing voor te vinden?   
Gesprekken met VWS en met de IGJ 

volgden, maar zonder praktische oplossing. 

“Duurzaamheid was in 2016 nog niet zo 

‘hip en happening’. We moesten eerst 

aantonen dat er een probleem was.  

Daar om hebben we met twintig poli klini -

sche en openbare apotheken een pilot 

uitgevoerd. In zes maanden wisselden  

68 verpak kin gen van apotheek, met een 

gezamenlijke waarde van 54.000 euro.  

Het probleem bleek veel groter te zijn dan 

we dachten!” 

De uitkomsten werden in 2019 gepresen -

teerd op het congres Duurzame zorg en 

werden daar heel positief ontvangen. 

Vanwege de positieve reacties en omdat 

er steeds meer aandacht kwam voor 

duurzaamheid, gingen VWS en de IGJ zich 

coöperatiever opstellen, ook al zat de 

methode wettelijk nog niet goed in elkaar. 

“We mochten een officiële pilot starten.  

Het probleem van de terhandstelling werd 

gedoogd. Ondertussen konden we werken 

aan een oplossing voor die wettelijke  

sta-in-de-weg.” 

TERHANDSTELLING   
Die oplossing is nu gevonden. Als een 

apotheek een geneesmiddel verkoopt aan 

een andere apotheek, wordt de verkopende 

apotheek de officiële terhandstellende 

apotheek. “Net als bij central filling of  

bij een doorgeleverde bereiding”, legt 

Oosterhof uit. “Dat houdt in dat het recept 

naar de verkopende apotheek gaat en dat 

het etiket van de verkopende apotheek  

op de verpakking zit, niet dat van de  

eigen apotheek van de patiënt. De eigen 

apotheek verzorgt wel gewoon de infor -

matie en de uitgifte.” Dat betekent wel dat 

alleen medicatie kan worden verhandeld 

waar een recept voor is; je kunt er niet je 

voorraad mee aanvullen.  

De twee apotheken spreken samen af wie 

van hen de medicatiebewaking uitvoert. 

Dat bevestigen ze via een vinkje op de 

website. De kopende apotheek verstuurt 

het recept (en eventueel de relevante 

gegevens voor medicatiebewaking) aan  

de verkopende apotheek.  

Voor de patiënt verandert er verder niets. 

Die ontvangt de medicatie en de uitleg  

van de eigen apotheek. Het is wel belang -

rijk om de patiënt uit te leggen dat het 

genees middel van een andere apotheek 

komt en dat er daarom een ander etiket  

op zit.  

De declaratie bij de zorgverzekeraar 

gebeurt door de eigen apotheek, die voor 

het middel – via PharmaSwap* – betaalt 

aan de verkopende apotheker of groot -

handel.  

 

MAKKELIJK 

“Een supermooi initiatief”, vindt Karin 

Weller, apothekersassistente in de poli -

klinische apotheken van het Albert 

Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht-Zwijn -

drecht) en verantwoordelijk voor de inkoop. 

Ze heeft sinds februari 2020 (tijdens de 

Twee apothekers van poliklinische apo the -

ken hadden deze frustraties ook: Jelmer 

Faber van ’t BovenIJ-ziekenhuis en Piter 

Oosterhof van OLVG (nu in opleiding tot 

ziekenhuisapotheker). In hun apotheken 

zagen zij regelmatig medicijnen in de blau -

we ton verdwijnen. “Ook goed be waar de 

geneesmiddelen die over de datum waren. 

Vaak dure middelen. In poliklinische 

apotheken houd je die op voorraad om 

patiënten na een consult bij de specialist 

direct hun medicatie te kunnen meegeven”, 

vertelt Faber. “Ook koop je wel eens wat 

ruimer specialistische medicatie in voor 

een patiënt, die het middel vervolgens niet 

blijkt te verdragen of overlijdt. Als je het al 

in huis hebt, kun je alleen maar afwachten 

of er voor de vervaldatum nog een patiënt 

voor komt.” 

 

NOG NIET HIP 

Het was tijdens een ontmoeting in 2016 

dat de apothekers samen filosofeerden 

over een oplossing: een soort ‘Markplaats’ 

voor medicijnen. Oosterhof: “Maar we 

wisten: wettelijk kan dat niet. Apothekers 

mogen geneesmiddelen alleen ter hand 
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De houd baarheid van de aangeboden medi -

ca tie is in het algemeen zo’n zes tot twaalf 

maanden. Faber: “Je moet niet te lang 

wachten met aanbieden, anders bestaat de 

kans dat je de medicatie niet op tijd kwijt -

raakt. Potentiële kopers – ook apothekers- 

assistenten – moeten een soort mindset 

krijgen: niet automatisch bij de groothandel 

bestellen maar eerst op PharmaSwap 

kijken. Want verkopende apotheken raken 

hun producten niet kwijt als er geen kopers 

zijn.” Karin Weller beaamt dat: “We zijn blij 

dat we producten via PharmaSwap kunnen 

verkopen. Dat gunnen we anderen ook, 

daarom kijk ik op PharmaSwap.” Zo kijkt  

ze van tevoren wanneer patiënten met 

planbare zorg herhaalmedicatie nodig 

zullen hebben.  

“Ook al hebben we nog geen recept, ik kan 

wel alvast op PharmaSwap kijken of het 

middel wordt aangeboden. In ons AIS heb ik 

PharmaSwap als groothandel aangemaakt 

en die kan ik koppelen aan het betreffende 

product. Als ik het middel ga bestellen, kom 

ik vanzelf bij PharmaSwap terecht.” 

WIN-WIN-WIN 

Het is niet alleen geldbesparing die de 

apotheken drijft om mee te doen. “Soms is 

het gewoon praktisch: bij de groothandel 

staat iets in de nalevering, dan kijk je of het 

via PharmaSwap wel leverbaar is. Maar het 

belangrijkste is dat we allemaal deel willen 

zijn van de oplossing voor het verspillen 

van grondstoffen en waardevolle, bruikbare 

producten”, verklaart Oosterhof het grote 

aantal deelnemende apotheken. “Het is een 

win-win-win-situatie: de verkoper verdient 

nog iets en hoeft geen medicatie weg te 

gooien, de koper bespaart kosten en bei -

den dragen bij aan duurzaamheid. Dus als 

je bezig bent met de jaarlijkse inventa ri sa -

tie en je merkt dat er producten overblijven, 

stel dan voor om ze op PharmaSwap aan te 

bieden. Duurzaamheid doe je met elkaar.” < 

 

 

 
 
* PharmaSwap houdt een fee in van 10 procent (maxi -

maal 250 euro per transactie), voor transport kosten, 

platform, methodiek, investering, verzekeringen enz.

pilot) al regelmatig geneesmiddelen ver -

han deld via PharmaSwap. “Het gaat om 

medicatie waarvoor je geen patiënt meer 

hebt. Vroeger waren we soms lang aan het 

rondbellen naar andere apotheken of ze  

het konden gebruiken. Nu zet ik het op 

PharmaSwap. De eerste medicatie was vrij 

snel verkocht. Fantastisch dat je die 

medic atie niet hoeft weg te gooien.”  

Karin heeft een ‘winkeldochterslijst’ aan -

gelegd van producten die de voorgaande 

twee of drie maanden niet zijn afgeleverd, 

en waar dus geen vaste patiënten meer 

voor zijn. Wanneer deze producten blijven 

liggen, is de kans groot dat ze over de 

datum raken. “Daarnaast doen we maan -

delijks vervaldatacontroles en drie keer per 

jaar een grotere controle waaruit middelen 

naar voren komen die de vervaldatum 

naderen.” 

PharmaSwap werkt heel makkelijk, vindt 

Karin: “Je opent de site, logt in en dan kun 

je zoeken in wat wordt aangeboden en 

gevraagd en je kunt ook zelf een adver -

tentie plaatsen voor iets wat je vraagt of 

aanbiedt.” 

Een verkopende apotheek bepaalt zelf de 

prijs van het geneesmiddel. Dat kan ruim 

onder de gebruikelijke inkoopprijs zijn, 

waardoor het aantrekkelijk wordt voor de 

kopende apotheek en de verkopende apo -

theek toch nog inkomsten heeft. Kopers 

kunnen ook een bod doen. Als de partijen 

tot een deal komen, dan verloopt de beta -

ling via PharmaSwap en wordt het trans - 

port via PharmaSwap geregeld. Karin: “Als 

je het eens bent, krijg je de factuur en de 

pakbon per e-mail. Je zet het middel klaar 

voor transport en het wordt opge haald.” 

 

MINDSET 

De prijzen van de verhandelde middelen 

variëren per verpakking van 10 euro voor 

bijvoorbeeld een laxans tot 9000 euro voor 

orale oncolytica. De waarde van de verhan -

delde partij moet natuurlijk wel in verhou- 

ding staan tot de transportkosten.  

 

GETALLEN 

Half januari 2022 had PharmaSwap al meer dan 500 apotheken (een kwart van alle 

apotheken) en 8 groothandels als deelnemers. Sinds oktober 2021 zijn er al ruim 

3100 verpakkingen bespaard, wat een besparing opleverde van meer dan een half 

miljoen euro. Om een idee te krijgen: half januari stonden er 250 items (rond de  

24 duizend verpakkingen) online (vraag en aanbod) met een totale vraagprijs van  

ca. 1,5 miljoen euro.


