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’NUTRIDRINK-PLAS’ WAAROM WORDT EEN DERDE VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN ZOALS
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VERBAND EN STOMAZAKJES WEGGEGOOID?

VLOEDGOLF
van dieet-drank

Van medische voeding om weer op krachten te komen na een operatie, zoals de bekende flesjes Nutridrink in de smaken aardbei, vanille
of chocola, wordt ieder jaar voor ruim tachtig miljoen euro bij de
mensen thuisbezorgd. Naar schatting een derde van medisch hulpmateriaal wordt ongebruikt weggegooid. In de serie verspilling in de
zorg kijkt De Telegraaf dit keer naar de verkwisting van hulpmiddelen.
door Arianne Mantel en Bart Mos

V

oorzitter
Aris
Prins van de apothekersorganisatie KNMP – die nu
nog een dag per
week werkzaam is als apotheker in Den Haag – kreeg
eens een telefoontje van een
patiënt die haar eigen huis
bijna niet meer in kon. „Het
was een oudere dame die
net uit het ziekenhuis was
gekomen. De diëtiste had
drinkvoeding voor thuis
voorgeschreven en vervolgens stond er een leverancier met letterlijk een pallet
vol dozen voor de deur. Mevrouw had daar helemaal
geen ruimte voor, dus ik ben
naar haar toe gegaan en heb
het voor haar in de apotheek
opgeslagen. Daarbij dacht ik
wel: zal ze dit ooit op krijgen?”

Proefflesjes

Ellen Vermeer maakte
iets soortgelijks mee. Haar
man kreeg in de laatste fase
van zijn leven begin dit jaar
ook tientallen flesjes drinkvoeding geleverd. „Maar
mensen die zo ziek zijn,
kunnen amper één flesje
per dag op. Bovendien zaten
er veel smaken bij die hij
niet lustte. En terugnemen
doet zo’n firma niet. Een se-

tje met zes proefflesjes zou
veel beter zijn geweest. En
om het infuus voor de chemo te verzorgen waren speciale materialen nodig. Dozen en dozen vol heb ik gekregen, terwijl je toch weet
dat iemand stervende is. Alles moest later weg.”
Manager zorg Arjan de
Kwant
van
zorgverzekeraar
DSW:
„We kennen

de signalen van pallets vol
dieetdrankjes die voor de
deur worden afgeleverd. Zo
onnodig. Er zit een enorme
lobby van producenten achter, zoals Nutricia. De dietisten worden in hun voorschrijfgedrag ongetwijfeld
door hen beïnvloed.” Ruud
Coolen van Brakel van het
Instituut Verantwoord Medicijngebruik:
„Vroeger
hadden we de rollatorberg,
nu is er een Nutridrinkplas.”

Sinds 2021 hebben veel
zorgverzekeraars exclusieve contracten met commerciële medische leveranciers.
Waar voorheen de apotheker vaak zorgde voor het
diabetes-, stoma- of incontinentiemateriaal, verbandmiddelen en drinkvoeding
zijn er nu afspraken met
commerciële
partijen.
Meestal wordt dan voor drie
maanden voorgeschreven
en er wordt nu zelfs overwogen om bij
chronisch gebruik de middelen voor een
heel jaar af te
leveren.
De apothekers zijn niet te
spreken over
de bulkleveringen van de medische hulpmiddelen. Prins: „Het zal
voor deze bedrijven handiger zijn om een grotere hoeveelheid te brengen in verband met de afleverkosten.
Ik denk niet dat ze er meer
aan verdienen, want bijvoorbeeld 100 stuks wondverband is vaak niet heel
veel duurder dan 5 stuks.
Maar duurzaam is het niet.

En om nu zoveel te leveren
bij iemand die in de laatste
levensfase zit, is echt verspilling. Toen wij als apothekers dat nog deden, was dat
maatwerk omdat we de patiënt kennen. Die drinkvoeding is echt marketing; een
diëtiste schrijft de ziekenhuispatiënt thuis nog even
extra flesjes voor om aan te
sterken. Er is ook sprake
van bulkvorming door onjuiste bestellingen vanwege
vaak moeizame communicatie met de oudere patiënt
door middel van de telefoon
of via de computer.”

’Onzin’

De diëtisten zijn zich echter van geen kwaad bewust.
„Wat een onzin. Diëtisten
zijn niet verantwoordelijk
voor de hoeveelheid die geleverd wordt. Onze vereniging heeft deze vorm van
verspilling vaak genoeg onder de aandacht van zorgverzekeraars
gebracht”,
vertelt Bianca Rootsaert, directeur van de Nederlandse
Vereniging van Diëtisten.
„Onze leden krijgen regelmatig klachten van cliënten
die gigantische hoeveelheden medische voeding bezorgd krijgen. Men denkt
dus kennelijk dat de diëtist
daar achter zit? Maar hoeveelheden is iets tussen ziekenhuizen,
zorgverzekeraars en toeleveranciers.”
Het is juist ook helemaal
niet de bedoeling om veel
van hetzelfde te laten bezorgen voor langere tijd, aldus
Rootsaert.

Ergernis

Diëtiste Karen Plantenga
kent de ergernis over de
bulkladingen uit haar dagelijkse praktijk in Almere.
„Het probleem zit ’m bij de
leveranciers die zoveel mogelijk voorraad bij de cliënt
willen dumpen, omdat iedere extra rit die zij moeten
maken geld kost. En zorgverzekeraars hebben de uitlevering nou eenmaal zo
goedkoop mogelijk inge-

’Drinkvoeding
is echt
marketing’
kocht”, aldus de diëtiste.
Een maand voorraad is de
minimale hoeveelheid die
afgeleverd wordt, maar
meestal bezorgen ze per
drie maanden, weet Plantenga. „Als je drie flesjes per
dag drinkt, staan er maandelijks dus ruim tachtig flesjes voor je deur of ieder
kwartaal maar liefst tweehonderdvijftig. En als dan
ondertussen de noodzaak
voor bijvoeding om wat voor
reden ook wegvalt, blijf je
zitten met enorme voorraden die de leverancier ook
niet meer mee terug wil nemen.” Op onder andere advertentiewebsite
Marktplaats is daardoor een levendige handel ontstaan in
restanten Nutridrink.
Carlo Rozema, die bij

zorgverzekeraar DSW verantwoordelijk is voor inkoop van paramedische
zorg, zegt ook te weten hoe
de problemen met bulkleveranties ontstaan. „Grote
zorgverzekeraars werken
uitsluitend met hulpmiddelenleveranciers, die vaak in
eenheden van drie maanden
afleveren. Zij hebben negentig procent van de verzekerdenmarkt in handen.
Wij werken niet alleen samen met leveranciers maar
ook met apotheken. En dat
laatste kan efficiënter zijn.
Veel terminaal zieken gebruiken namelijk drinkvoeding, maar hebben daarnaast ook een groot aantal
medicijnen nodig. Dan is
het wel zo prettig om dat allemaal bij een loket te kunnen regelen”, aldus Rozema.
„Aan de andere kant: je
kunt het eigenlijk nooit
goed doen. Het is te veel of
het is te weinig. Zelden is
het precies genoeg. En je
kunt nou eenmaal niet voor
ieder flesje iemand laten rijden. Dat wordt te duur. Bij
de apotheek en de leverancier kan de klant overigens

’DOZEN EN DOZEN VOL HEB IK

vragen om een kleinere afleverhoeveelheid.”
Woordvoerder
Maaike
Grevelink van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wijst
erop dat (het voorkomen
van) overproductie een terugkerend discussiepunt is
in de hele zorg: „Als zorgverzekeraars alleen afspraken
maken over prijs per geleverde hoeveelheid is er een
een perverse prikkel om
meer te leveren dan nodig
is. Daarom maken de verzekeraars, die allemaal een eigen inkoopbeleid hebben,
ook afspraken met de leveranciers over het aanpassen
van de hoeveelheid medische hulpmiddelen op de
behoefte van de patiënt.”

Overleggen

Veel
zorgverzekeraars
bieden de verzekerde patient daarom de mogelijkheid
om hierover te overleggen
met de leverancier. Ook is
met de leveranciers afgesproken dat zij dit evalueren
met de verzekerden, hun
klanten/patiënten, vertelt
Grevelink. „Wanneer we
signalen ontvangen dat dit

niet goed loopt, gaan we
daarover uiteraard met elkaar in gesprek.” Volgens
ZN is het de uitdaging om te
„zoeken naar een goede balans tussen dienstverlening,
efficiëntie en duurzaamheid. Een patiënt moet ook
niet willen of hoeven misgrijpen. We herkennen
daarom dat hulpmiddelen
bij mensen thuis kunnen
overblijven en daarna soms
niet meer kunnen worden
teruggenomen voor hergebruik omdat de kwaliteit

dan in het gedrang
komt. We herkennen ons echter
niet in standaard
bulkleveringen.”
Zowel de KNMP
als het Nederlands
Huisartsen
Genootschap zien naast verspilling ook meer leveringsproblemen sinds de zorgverzekeraars hulpmiddelen
hebben uitbesteed aan
marktpartijen.
Monique
Verduijn is senior medewerker farmacotherapie bij

Frans Breek bij zijn koelkast vol
met een pas geleverde nieuwe
voorraad voedingsdrankjes. Het
is elke keer onduidelijk hoeveel
flesjes er bezorgd gaan worden.

het NHG en collega Iris Wichers is huisarts. Wichers:
„Nutridrinks, naalden voor
diabetespatiënten, incontinentiemateriaal; ze worden
in grote hoeveelheden afgeleverd bij de patiënt. Voorheen deed de apotheek dat

gebruikte insulinepennen,
dure geneesmiddelen en
voorraden drinkvoeding. Ik
heb niet de pretentie dat ik
de oplossing heb, maar ik
zie wel dat het allemaal niet
ín de patiënt is gekomen of
is gebruikt.”
Fabrikant
Nutricia,
marktleider op het gebied
van medische voeding, zegt
niets te weten van het ontstaan van een Nutridrinkplas. „Wij krijgen geen signalen van overbevoorrading”, laat hun woordvoerder weten. Mediq, een van
de grootste hulpmiddelenleveranciers van Nederland,
legt het bulkprobleem bij de
patiënt. „De patiënten zijn
zelf in de regie, dit gaat niet
automatisch. Zij geven zelf
aan wanneer zij willen bestellen en hoeveel”, aldus
hun manager communicatie.

’Ik zou een account moeten hebben’
Frans Breek (88) heeft
een koelkast vol met een
pas geleverde nieuwe
voorraad voedingsdrankjes. Die heeft hij nodig
nadat hij na ernstige ziekte
zo’n twaalf kilo afgevallen
was. „Twee brieven van
firma’s lagen hier die de
flesjes zouden komen
leveren. Heel verwarrend.
Het ene bedrijf had een
contract met het zieken-

en die wist precies
hoeveel en wat er
nodig was. En er zit
ook vaak vertraging in het afleveren van die middelen, dan moeten
we
bijvoorbeeld
een katheter uit onze eigen
voorraad voorschieten. Of
het wordt verkeerd geleverd. Ook in het laatste geval mag het niet worden teruggenomen. Wij als huisartsen zien er ook verspilling van tijd in: wij moeten
die marktpartij het recept
mailen en het registreren
waar dat voorheen met de
reguliere recepten naar de
apotheek kon.”
Specialist
ouderengeneeskunde Paul Geels ziet
de verspilling van medische
hulpmiddelen bijna elke
dag. „Bij opname in het verpleeghuis brengen familieleden vaak dozen mee met
wat er allemaal nog in huis
stond. Tassen vol zakjes
laxeermiddelen, voor honderden euro’s aan dure inhalatiemedicijnen komen
hier langs, dozen wondbehandelingsmaterialen, on-

’Je kunt niet voor
ieder flesje iemand
laten rijden’

huis en het andere met het
revalidatiecentrum waar
ik had gelegen. Er stond in
dat ik een mail zou krijgen
met een account dat ik
moest activeren om de
flesjes te bestellen. Nooit
gezien.”
De drinkvoeding is door
zoon Michel besteld via het
revalidatiecentrum. Ook
belde híj naar de leverancier die zei dat je zelf moet

bestellen en dat je dan
weet wat er komt. ,,Maar
niet hoeveel. Ze bellen míj
daar nooit over. Ik drink
wel alles op en ben al vijf
kilo aangekomen”, glimt
Frans. „Maar mijn inmiddels overleden vrouw
kreeg ook heel veel hiervan en vond het smerig.
Die flesjes heb ik aan de
zieke buurvrouw gegeven,
want ik vond het zonde.”
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GEKREGEN, TERWIJL JE WEET DAT IEMAND STERVENDE IS’

