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Extra drukte voor Orly Pharma. Het Venlose bedrijf  importeert de laatste maanden
op grote schaal de anticonceptiepil waaraan in Nederland een schreeuwend tekort is.
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H eel goed dat
#Pauw hier aan-
dacht aan be-
steedt. #pil. Ik kan
werkelijk niet

stoppen. MOET doorslikken.
Want heb echt een probleem. 
Zorgt voor veel stress dit gedoe. 
Heb nog voor 6 weken. #Micro-
gynon.’
Het gebrek aan de anticonceptie-
pil heeft in het land tot enige be-
roering geleid, zoals deze tweet
van ‘Nicole W’ laat zien. Onder de
hashtag #vrouwensteunenvrou-
wen stellen ex-gebruiksters hun 
voorraadje via de sociale media
ter beschikking, terwijl andere 
vrouwen het middel via Markt-
plaats.nl slijten. Ondertussen 
staat minister Bruno Bruins (Me-
dische Zorg) onder grote druk 

om met een oplossing te komen,
getuige een brandbrief van huis-
artsen, apothekers en zo’n 55
vrouwenorganisaties. Zij maken 
zich ‘ernstig zorgen over het aan-
houdende en onnodige tekort aan
de meest gebruikte anticoncep-
tiepil in Nederland’.

Speuren
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Speuren
Het gaat hierbij om Microgynon
en Stediril, een combinatiepil die
volgens de brandbrief door 1,2
miljoen vrouwen wordt geno-
men. Het tekort zou zijn veroor-
zaakt door productieproblemen 
bij de fabrikanten. 
Toen begin september de eerste 
berichten  over het tekort binnen
sijpelden, ging het Venlose Orly 
Pharma meteen over tot actie.
Missie van het bedrijf: speuren
naar medicijnen die hier moeilijk
of niet verkrijgbaar zijn, een
zoektocht die vaak leidt naar een

ts.nl slijten. Ondertussen 

leverancier buiten Nederland of
zelfs buiten Europa.  „Niet alleen
in Nederland zijn er tekorten”, 
weet Christiane Schüller, die als 
apotheker bij Orly verantwoor-
delijk is voor de farmaceutische
gang van zaken. „We hebben veel
moeite moeten doen, maar het is
ons gelukt de pil uit Frankrijk en 
Duitsland te importeren.” Niet
onder de genoemde merknamen.
„Deze pillen kennen tig varian-
ten.” Andere fabrikanten, andere
merknamen, maar dezelfde
grondstoffen.

SubstantieelSubstantieel
Hoeveel Nederlandse apotheken
Orly de laatste maanden heeft be-
diend en met hoeveel doosjes, kan
Schüller niet zeggen, „maar het 
gaat om een substantieel aantal 
apotheken. We draaien geen
overuren, maar zien absoluut een
stijging in de bestellingen.” On-

danks de schaarste heeft het be-
drijf geen limieten op zijn leve-
rantie gelegd. „In het uiterste ge-
val zouden we dat wel hebben 
gedaan.” 
Door de import is de prijs nu wel
gestegen: een doosje voor drie
maanden pilgebruik kost nor-
maal rond een tientje en is nu cir-
ca vier tot vijf euro duurder. „Ner-
gens in het buitenland is de pil 
voor Nederlandse prijzen te krij-
gen. Nederland kent de laagste
medicijnprijzen van Europa”, 
verklaart Schüller. Dat zijn extra
kosten voor gebruiksters dus, er-
kent ze. „Dat zou het wel waard 
moeten zijn. Als je de pil dringend
nodig hebt, betaal je liever iets
meer. En kan iemand het echt 
niet betalen, dan kan de apo-
theker een oplossing zoeken: 
soms nemen ze genoegen
met de prijs van de Neder-
landse variant.” 
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