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SON in actie tegen dramatisch medicatiebeleid schildklierpatiënten
Het nieuwe jaar is nog niet begonnen of patiënten met een schildklieraandoening worden
plotseling geconfronteerd met een apotheker die hen een ander medicijn geeft. Vanwege de
kosten, maar dat wordt er niet vaak bij gezegd. Meestal zonder toelichting en soms met de
toevoeging dat het medicijn dat ze nu ontvangen ‘precies hetzelfde is’ als de oude vertrouwde
medicatie. ‘Een gotspe’, noemt bestuurder Niko de Jong het van de landelijke patiëntenorganisatie
Schildklier Organisatie Nederland. ‘SON komt in actie!’
Het aangepaste medicatiebeleid van apothekers dient geen enkel economisch doel en levert alleen
medische schade op voor patiënten, vindt SON. ‘Goedkoop is duurkoop. Voor het gewin van enkele
euro’s per patiënt per jaar worden vele patiënten uit de door hen zo gekoesterde balans gebracht.
Voor patiënten die vaak jarenlang getobd hebben om op de juiste wijze te worden ingesteld op
schildkliermedicatie is het een schrikbeeld!’
Naast veel leed brengt het opnieuw instellen van die patiënten extra kosten met zich mee. Er moet
opnieuw bloed worden geprikt en waardes vastgesteld, een nieuw traject van afstemming, bezoekjes
aan huisarts en specialist. Zoveel ellende en extra kosten voor een besparing van ‘ 43 cent per
kwartaal ten koste van de patiënt en diens welzijn ’, zo valt te lezen in een blog op artsennet.nl van
Prof. Dr. Wolffenbuttel, endocrinoloog in het UMC Groningen.
Navrant feit is dat juist apothekers, medisch specialisten en huisartsen een verandering van
medicatie voor schildklierpatiënten afraden; wisseling van merk is in verband met de zeer smalle
therapeutische breedte zeer ongewenst, het schaadt vele patiënten. Ook de huisartsrichtlijn van het
NHG is hierover duidelijk.
Protest
SON laat het er niet bij zitten en heeft patiënten verzocht de knelpunten te melden via de website
www.schildklier.nl. Er is een speciaal meldformulier beschikbaar. Na bundeling van de reacties zal
SON de verantwoordelijke beleidspersonen de komende week benaderen met als doel het behoud
van de vertrouwde medicatie voor schildklierpatiënten.
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