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Procedure melding geneesmiddeltekorten  

1. Een commissielid signaleert een geneesmiddeltekort en meldt dit via de WhatsApp-groep van de 

SAGO-beoordelingscommissie  

2. De commissieleden kiezen nog dezelfde dag één of meerdere alternatieven voor het betreffende 

geneesmiddel, op voordracht van het commissielid dat het geneesmiddeltekort aankaart. 

3. De voorzitter van de SAGO beoordelingscommissie mailt (in bijgevoegd format) het 

geneesmiddeltekort en de alternatieven naar de ziekenhuisapothekers binnen Tergooi en in cc 

aan directie@cosago.nl. 

Als er geen alternatief geneesmiddel beschikbaar is in Nederland, wordt dit gecommuniceerd 

onder vermelding dat de openbare apotheek mogelijk een alternatief middel kan bestellen via 

Orly. Maar dit besluit moet de betrokken apotheek van de patiënt zelf nemen (zonodig in overleg 

met de betreffende voorschrijver).  

4. Als de ziekenhuisapotheker het voorstel wil wijzigen als gevolg van overleg met de medisch 

specialist neemt hij/zij zonder uitstel contact op met de voorzitter van de SAGO-

beoordelingscommissie om gezamenlijk een besluit te nemen. 

5. De ziekenhuisapotheker informeert, naar eigen inzicht, alle betrokken specialisten. 

6. Als een specialist vragen heeft over de keuze van het alternatief, kan hij/zij contact opnemen met 

de ziekenhuisapotheker. 

7. SAGO publiceert de lijst van alternatieven op de SAGO-website en stelt zijn leden per mail op de 

hoogte. 

8. De voorzitter van de SAGO-beoordelingscommissie informeert de ziekenhuisapotheker als het 

geneesmiddel weer onbeperkt beschikbaar is. 

9. De ziekenhuisapotheker informeert, naar eigen inzicht, de specialisten over de beschikbaarheid. 

10. SAGO haalt het opnieuw beschikbare product van de lijst geneesmiddeltekorten op de SAGO-

website. 

 

 

Contactgegevens 

 
Beoordelingscommissie SAGO 

Jeroen van Lieshoud (voorzitter) 035 694 0633  
06 52603942 

vesting.apotheek@ezorg.nl 

Fleur Kos 035 525 9955  
06 46022410 

fleur.kos@apotheekwassenaar.nl 

Siebold de Boer 035 538 3451  
06 13536029 

directeur@dienstapotheek-gooi.nl 

Ziekenhuisapothekers 
Jolande van der Wildt 088 7533274 jvanderwildt@tergooi.nl 

Anke Kylstra 088 7533419 akylstra@tergooi.nl 

Bij afwezigheid van bovenstaande ziekenhuisapothekers: dagdienstapotheker via 088 7535696 
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