
Aan behandelaars, apothekers en zorgverzekeraars 
van longpatiënten die Theolair® gebruiken 
 

 

Amersfoort, januari 2017 

Betreft: vervangend middel voor Theolair® Retard: Theofyllin retard® Ratiopharm 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

Deze brief ontvangt u omdat uw patiënt of verzekerde het geneesmiddel Theolair® gebruikt.  

 

Wij laten u hierbij weten, dat als vervangend middel voor Theolair® - bij mensen met astma en COPD 
- op dit moment sinds eind 2016 het volgende vervangende middel verkrijgbaar is via de Internationale 
Apotheek.  

Informatie hierover is ook te vinden op www.farmanco.nl, de website van KNMP over medicijntekorten.  

 

Achtergrond 

Het middel Theolair® is in Nederland, net als in eerdere periodes de afgelopen jaren, weer beperkt 
verkrijgbaar.  Aan tabletten in de sterkte 250 mg is op dit moment een tekort, en mogelijk gaat het 
langere tijd duren voor het weer beschikbaar komt. Helaas kan ook voor de andere sterktes op korte 
termijn een tekort ontstaan. Voor patiënten is het erg belangrijk dat zij toegang hebben tot een middel 
met exact de bij hen passende dosering. De toediening bij Theolair® komt erg nauw: een te lage of te 
hoge dosering kan al snel vervelende effecten hebben en beïnvloedt de effectiviteit.  Bovendien moet 
bij aanvang en stoppen het gebruik langzaam worden op- of afgebouwd. 

Het vervangende middel, Theophyllin retard Ratiopharm, is verkrijgbaar in capsules in de sterkte 
250mg via Orly Pharma of via Active Pharma GmbH. Het kan door de apotheker worden besteld via 
de Internationale Apotheek (zie farmanco.nl). 

 

 

Behandelaar, apotheker en zorgverzekeraar 

Met deze brief willen wij uw patiënt/cliënt die Theolair® nodig heeft ondersteunen door u over het 
vervangende middel te informeren, mocht u hiervan nog niet op de hoogte zijn. Daarnaast vinden wij 
het reëel dat u als verzekeraar en apotheker de kosten van het vervangende middel, ook de eventuele 
extra importkosten, niet op uw patiënt/cliënt  afwentelt. Het tekort en de gevolgen daarvan liggen 
geheel buiten de schuld van de patiënt. Vanuit onze visie heeft de patiënt  - als uw cliënt, vanuit de 
overeenkomst met u als verzekeraar - er recht op dat de juiste zorg wordt ingekocht en vergoed. 

 
Wij hopen er hiermee aan bij te dragen, dat meer patiënten het juiste vervangende middel krijgen, en 
dat alle hiermee gepaard gaande kosten vergoed worden. Wij vertrouwen er op dat u uw patiënt/cliënt 
goed van dienst zult zijn. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 
 
 
 
mevrouw H.H. Witte 
directeur Longfonds patiëntenvereniging  
(voorheen Astma Fonds) 

http://www.farmanco.nl/

