
Umbrella reviews van 
geneesmiddelen
24-11-2020  Leo M.L. Stolk

De hoeveelheid gepubliceerde systematische reviews 
van gerandomiseerde geneesmiddelenonderzoeken is 
de laatste jaren zeer sterk gestegen. Daarom zijn ‘over-
views’ van systematische reviews, ofwel ‘umbrella reviews’, 
ontwikkeld. Deze umbrella reviews zijn vergelijkbaar met 
systematische reviews van gerandomiseerde geneesmid-
delenonderzoeken, maar de basiseenheid is in dit geval de 
systematische review in plaats van het gerandomiseerde 
onderzoek. De reikwijdte van een umbrella review is veel-
al groter dan die van een systematische review en kan 
de oordeelsvorming over geneesmiddelen in de gezond-
heidszorg vergemakkelijken. Voor de samenstelling van 
umbrella reviews zijn richtlijnen opgesteld, die de lezer 
in staat stellen de kwaliteit te beoordelen. Valkuilen zijn 
 elkaar tegensprekende systematische reviews en overlap 
in de studies die in de verschillende systematische  reviews 
worden besproken.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Umbrella	 reviews	 kunnen	 tijdbesparend	 zijn	 en	 een	

grotere	reikwijdte	hebben	dan	systematische	reviews.
•	 Een	 onvermijdelijk	 risico	 en	 mogelijk	 nadeel	 van	

	umbrella	reviews	is	dat	de	lezer	nog	verder	komt	af	te	
staan	van	de	primaire	onderzoeken.

•	 Het	 is	 van	 belang	 de	 kwaliteit	 van	 umbrella	 reviews	
steeds	kritisch	te	beoordelen.	

•	 De	 valkuilen	 van	 umbrella	 reviews	 zijn	 overlap	 van	
	onderzoek	 en	 tegenspraak	 in	 de	 samenstellende	
	systematische	reviews.

Meer	overzicht	door	umbrella	reviews
Het aantal publicaties van gerandomiseerde onderzoe-
ken van geneesmiddelen neemt al jaren sterk toe. Om 
die reden worden onderzoeken gecombineerd in zoge-
naamde systematische reviews ofwel systematisch litera-
tuuronderzoek (zie http://www.minerva-ebm.be/Home/
Glossary? alpha=s#glossaryId60). In een systematische 
review kunnen soms meerdere gerandomiseerde onder-
zoeken worden gecombineerd in een meta-analyse om 
de nauwkeurigheid van de vergelijking te vergroten. 

 Meta- analyses en systematische reviews zijn eerder in het 
 Geneesmiddelenbulletin besproken.1 

Om nog meer overzicht te creëren, kunnen deze sys-
tematische reviews en meta-analyses vervolgens worden 
gebundeld tot een ‘overview’ van systematische reviews. 
Dit wordt ook wel een ‘umbrella review’ of ‘review van 
 reviews’ genoemd (in dit artikel verder aangeduid met 
 umbrella review). De vraagstelling kan breder zijn dan die 
van systematische reviews en de resultaten kunnen bij-
voorbeeld van nut zijn bij het formuleren van richtlijnen. 
Umbrella reviews kunnen ook sneller worden samenge-
steld dan systematische reviews, waar veel onderzoek 
voor nodig is. Een nadeel is dat ze een mix kunnen zijn van 
recente en oude informatie. 

De verschillende soorten reviews en de wisselende 
terminologie kunnen tot verwarring leiden. In tabel 1 in de 
Achtergrondinformatie is daarom een verklarende begrip-
penlijst opgenomen.

Steeds meer umbrella reviews
“75 trials en 11 systematische reviews per dag. Hoe kun-
nen we dat ooit bijhouden?” is de titel van een artikel dat 
10 jaar geleden verscheen.2 Inmiddels heeft ook de hoe-
veelheid systematische reviews en meta-analyses epide-
mische proporties bereikt en is ook het aantal umbrella 
reviews sterk toegenomen. Tussen 1991 en 2014 steeg 
de hoeveelheid geïndexeerde jaarlijkse publicaties van 
systematische reviews in PubMed met 2.783% en voor 
meta-analyses met 2.635%, terwijl de totale hoeveelheid 
publicaties slechts met 153% steeg. Waarschijnlijk is een 
gedeelte van deze reviews niet noodzakelijk, dubbelop en 
soms zelfs misleidend.3

Het aantal ‘hits’ op de trefwoorden ‘overview of syste-
matische review’ en ‘umbrella review’ is tussen 2010 tot 
2019 gestegen van respectievelijk 149 naar 738 en van 
53 naar 287 (zoekactie https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, 
1 september 2020).
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Samenstelling	umbrella	review
In het ‘Cochrane Handbook of Sytematic Reviews’ is een 
apart hoofdstuk opgenomen, waarin staat beschreven hoe 
umbrella reviews kunnen worden samengesteld.4 Daar-
naast zijn er veel richtlijnen opgesteld die gevolgd kunnen 
worden om umbrella reviews samen te stellen.5,6,7

Onderzoeksvraag en zoekcriteria 
Een belangrijk onderdeel bij het samenstellen van een 
umbrella review is het opstellen van de onderzoeks-
vraag. Een volledige onderzoeksvraag bestaat uit een 
beschrijving van de deelnemers, interventies, vergelij-
kende behandeling en resultaat (ofwel PICO: partici-
pants, intervention, comparators and outcome). Uit de 
onderzoeksvraag volgen de criteria waaraan een sys-
tematische review moet voldoen om in aanmerking te 
komen voor inclusie. De geïncludeerde systematische 
reviews moeten ook voldoen aan kwaliteitscriteria zoals 
bijvoorbeeld minimaal risico op bias en zo groot mogelij-
ke homogeniteit. De volledige criteria staan onder ande-
re beschreven in het ‘Cochrane Handbook of Systematic 
Reviews’.8 

Weergave van de resultaten
De geïncludeerde systematische reviews worden weerge-
geven in een tabel met de belangrijkste karakteristieken, 
een rationele beoordeling en een inschatting van de kwali-
teit van de samenstellende geneesmiddelenonderzoeken. 
De resultaten van de verschillende reviews worden even-
eens samengevat in een tabel (summary of findings).

Valkuilen	van	umbrella	reviews

Kwaliteit samenstellende systematische 
reviews
De kwaliteit van de geïncludeerde systematische reviews 
en meta-analyses is van groot belang voor die van de 
resulterende umbrella review (garbage in, garbage out). 
Daarnaast is ook een goede beschrijving van overlappen-
de en tegenstrijdige gegevens van belang.9

Overlappende gegevens
Omdat het aantal systematische reviews is toegeno-
men, is de kans groter dat dezelfde gerandomiseerde 
onderzoeken worden behandeld in de reviews die in de 
umbrella review worden geïncludeerd. Omdat deze pri-
maire onderzoeken op deze manier meermalen worden 
meegeteld wordt bias geïntroduceerd. Een oplossing 
zou kunnen zijn alleen Cochrane-reviews te includeren 
omdat Cochrane het beleid heeft om slechts één review 
per onderwerp te publiceren.4 De Cochrane-reviews zijn 
echter in de minderheid en bestrijken niet altijd het 
gewenste interessegebied.10 Wanneer zowel Cochra-
ne- als niet-Cochrane-reviews worden geïncludeerd, 
moeten de onderzoekers controleren of er overlap zit in 
de besproken gerandomiseerde onderzoeken. Is dit het 
geval, dan kan worden overwogen een van de reviews 
met overlappende onderzoeken te laten vervallen, of in 
ieder geval de doublure duidelijk te melden in het um-
brella review.

Tegenstrijdige resultaten en conclusies
Er is een richtlijn ontwikkeld die aangeeft hoe kan worden 
omgegaan met tegenstrijdige resultaten in de verschillen-
de reviews.11 In de eerste plaats is het van belang om te 
kijken in hoeverre de vraagstelling in de geïncludeerde 
systematische reviews gelijk is. Verschillen in zoekstra-
tegie kunnen immers verschillende resultaten opleveren. 
Vervolgens is de vraag of er dezelfde gerandomiseerde 
onderzoeken in de verschillende reviews zijn geïncludeerd. 
De volgende stap is de wetenschappelijke kwaliteit van de 
systematische reviews te vergelijken. Indien er verschil is, 
moet alleen de review met de hoogste kwaliteit worden 
geïncludeerd in de umbrella review. Als ook de kwaliteit 
van de reviews vergelijkbaar lijkt, kan tenslotte nog ge-
keken worden naar mogelijke verschillen in gegevensex-
tractie, naar de (on)mogelijkheid de studies te combineren 
(heterogeniteit) en de methode van synthese van de ge-
gevens van de reviews.

Inzicht	in	de	kwaliteit	van	umbrella	reviews
Om een indruk te krijgen van de kwaliteit van een umbrella 
review zijn de volgende vragen een leidraad:
• Wordt in de publicatie beschreven of er een protocol 

werd gebruikt, geregistreerd en/of gepubliceerd bij het 
samenstellen van de umbrella review?

• Is de zoekstrategie beschreven en zijn de aantallen in- 
en uitgesloten systematische reviews in een flowsche-
ma weergegeven?

• Zijn de systematische reviews gecontroleerd op kwa-
liteit? Voor de controle op kwaliteit bestaan verschil-
lende mogelijkheden, bijvoorbeeld de richtlijnen van 
het ‘Cochrane Handbook of Systematic Reviews’8, de 
‘Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses’12, of AMSTAR (A MeaSurement Tool to 
Assess systematic Reviews).13

• Is het risico op bias van de gerandomiseerde onderzoe-
ken in de systematische reviews onderzocht? Dit kan 
bijvoorbeeld met de ‘Cochrane risk of bias tool’ of de 
ROBIS (risk of bias in systematic reviews)-tool.14

• Zijn de systematische reviews gecontroleerd op overlap 
en op tegenstrijdige resultaten?

• Is er een tabel met de geïncludeerde systematische re-
views met een indicatie van de kwaliteit? 

• Is er een tabel met een samenvatting van de resultaten 
van de systematische reviews?

• Worden de beperkingen (limitations) van de umbrella 
review door de auteur(s) besproken?

Een voorbeeld van een umbrella review met de vereiste 
kwaliteitscontroles is de Cochrane overview of systema-
tic reviews van Cates 2012.15 Een ander voor iedereen 
 toegankelijk (open access) voorbeeld is het ‘systematic 
overview of reviews and meta-analyses’ van  Barbateskovic 
uit 2018.16

Kwaliteit in de praktijk valt tegen 
Voor een publicatie in 2010 werd een literatuuronderzoek 
gedaan in PubMed, the Cochrane library, Embase, en ISI 
Web of Knowledge met de termen ‘overview of review’ 
en/of ‘meta-analyse review’ of ‘umbrella review’. Van de 
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41 geselecteerde umbrella reviews vermeldde 69% de 
inclusiecriteria, 76% de zoekstrategie, 49% de selectie-
methode van de reviews, 44% het proces van gegevens-
verzameling, 5% de rapportagekwaliteit, 46% de metho-
dologische kwaliteit en 20% het bewijsniveau van iedere 
uitkomst.17 In een ander onderzoek werden via Medline 

at random 50 umbrella reviews geselecteerd over vragen 
in de gezondheidszorg in de periode 2015 tot 2017. Een 
minderheid van de onderzochte umbrella reviews rappor-
teerde methoden om de specifieke problemen van um-
brella reviews af te handelen: 30% meldde overlap in de 
primaire studies, 14% discrepantie of incomplete gege-

Soort overzicht Omschrijving

Review Een literatuuroverzicht dat niet is opgebouwd volgens de criteria van een systematische review (zie systematische review). Een dergelijke 
review wordt ook wel beschrijvende (narrative) review genoemd. Deze kan zeer waardevol zijn, maar de auteurs pretenderen niet te 
voldoen aan de regels voor een systematische review.

Systematische review Een systematische review is een literatuuroverzicht dat op een gestructureerde wijze wordt uitgevoerd. Op basis van een vraagstelling 
wordt gezocht in meerdere elektronische gegevensbanken. In- en exclusiecriteria worden gehanteerd om de in aanmerking komende 
artikelen te selecteren. De basiseenheid is het gerandomiseerde onderzoek. De samenstelling is aan regels gebonden.8 Indien mogelijk 
kunnen de resultaten worden samengevoegd (gepooled) in een meta-analyse.

Meta-analyse In een systematische review kunnen bij voldoende homogeniteit soms de resultaten van de samenstellende gerandomiseerde 
onderzoeken worden samengevoegd, waardoor een nauwkeuriger resultaat kan worden verkregen. In een standaard meta-analyse worden 
over het algemeen twee geneesmiddelen of één geneesmiddel met placebo direct vergeleken. Een meta-analyse gaat vrijwel altijd samen 
met een systematische review.1

Netwerk meta-analyse Netwerk meta-analyse is een techniek om meerdere geneesmiddelenonderzoeken gezamenlijk te kunnen beoordelen. Het breidt de 
principes van de gewone meta-analyse uit, en maakt het mogelijk onderzoek naar meerdere geneesmiddelen in één analyse te evalueren, 
ook wanneer deze geneesmiddelen nooit direct met elkaar zijn vergeleken. Een netwerk meta-analyse kan in tegenstelling tot een meta-
analyse zowel direct als indirect bewijs combineren.18

Systematische review en 
meta-analyse

Deze combinatie kan voorkomen wanneer de resultaten van de gerandomiseerde onderzoeken uit de systematische review bij voldoende 
homogeniteit kunnen worden samengevoegd. Door de meta-analyse kan een nauwkeuriger resultaat worden verkregen.8

Overview van reviews Een systematische review met als basiseenheid de systematische review.6 Een andere naam is umbrella review.7

Umbrella review Een umbrella review is een andere naam voor overview van reviews.7

Umbrella review en netwerk 
meta-analyse

De combinatie van twee verschillende soorten overzichtsartikelen in één publicatie namelijk een umbrella review met als basiseenheid de 
systematische review en een netwerk meta-analyse met als basiseenheid het gerandomiseerde onderzoek.

Achtergrondinformatie	

Tabel	1.	Begrippenlijst	overzichtsartikelen	van	geneesmiddelen.
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vens en 20% tegenstrijdige resultaten en conclusies.9 De 
umbrella reviews bestonden uit 13 systematische reviews 
(mediaan), 22% van de umbrella reviews werkte volgens 
een protocol, 36% volgde gestandaardiseerde rapporta-
geregels (bv. PRISMA), 34% volgde methodologische 
richtlijnen (bv. het Cochrane Handbook).

Verschillende	soorten	overzichtsartikelen	
combineren
Een umbrella review van systematische reviews wordt 
soms in één publicatie gecombineerd met een netwerk 
meta-analyse. De techniek van netwerk meta-analyses 
is onlangs besproken in het Geneesmiddelenbulletin.18 

Bij deze techniek worden gerandomiseerde onderzoeken 
gecombineerd en wordt een meta-analyse gedaan over 
directe en indirecte vergelijkingen. Systematische reviews 
zijn dan de eenheid van de Umbrella review en gerando-
miseerde onderzoeken de eenheid van de netwerk me-
ta-analyse. Een dergelijke combinatie van een umbrella 
review en een netwerk meta-analyse moet voldoen aan de 
kwaliteitseisen van beide technieken. In de laatste jaren 
worden vaker dergelijke combinaties19 of protocollen voor 
het samenstellen ervan gepubliceerd20,21.
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‘vervUilde’ 
geneesmiddelen
25-11-2020  Leo M.L. Stolk

Recent waren regelmatig de zogenoemde ‘vervuilde’ ge-
neesmiddelen in het nieuws. Het probleem is echter niet 
vervuiling, maar verontreiniging met onzuiverheden die zijn 
ontstaan bij de productie van de werkzame stof. Deze on-
zuiverheden waren het gevolg van een wijziging van het 
productieproces door de producent, en konden met de 
gebruikelijke kwaliteitscontroles niet worden opgespoord. 
Na deze gebeurtenissen is een aantal maatregelen ter 
verbetering doorgevoerd om nieuwe problemen zo veel 
mogelijk te voorkomen.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Bij	de	recent	gerapporteerde	‘vervuilde’	geneesmidde-

len	waaronder	de	 ‘sartanen’	zoals	valsartan,	blijkt	de	
werkzame	 stof	 verontreinigd	 door	 wijziging	 van	 het	
productieproces.	

•	 De	kwaliteitscontroles	 in	het	productieproces	 van	de	
werkzame	 stof	 moeten	 zodanig	 zijn	 dat	 de	 kans	 op	
eventuele	verontreinigingen	minimaal	is	of	tijdig	wordt	
opgespoord.	

•	 Bij	 bereiden	 van	 geneesmiddelen	 door	 fabrikanten	
en	 door	 (ziekenhuis)apotheken	 moet	 de	 kwaliteit	
van	 de	 (ingekochte)	 werkzame	 stof	 afdoende	 zijn	
	gewaarborgd.

Veel	ophef	over	‘vervuilde’	geneesmiddelen
Valsartan kwam in de zomer van 2018 wereldwijd in het 
nieuws toen bekend werd dat de kankerverwekkende 
stof NDMA (N-Nitrosodimethylamine) in dit bloeddruk-
verlagende geneesmiddel was gevonden. In het najaar 
van 2019 moesten apothekers vanwege dezelfde ver-
ontreiniging, op last van de inspectie, geneesmidde-
len met de maagzuurremmer ranitidine terughalen bij  
150.000 mensen. Eind 2019 diende zich de derde NDMA- 
vervuiling aan. Landen riepen partijen metformine, 
een geneesmiddel bij diabetes, terug. Najaar 2020 is 
er  opnieuw ophef ontstaan over de aangetroffen ver-
ontreinigingen in geneesmiddelen.1,2,3,4,5 Het eigenlijke 
probleem wordt echter in geen van deze publicaties 
duidelijk benoemd. Er is hier sprake van een probleem 
in de kwaliteit van de werkzame stof die in de genees-
middelen is verwerkt. Deze was verontreinigd met onzui-
verheden die ontstonden in het productieproces van de 
werkzame stof.

Het	productieproces	van	geneesmiddelen

Toedieningsvorm
Geneesmiddelen worden geproduceerd door een far-
macologisch werkzame stof samen met de benodigde 
hulpstoffen te verwerken in een toedieningsvorm. Aan 
deze toedieningsvorm worden kwaliteitseisen gesteld. De 
toedieningsvorm moet bijvoorbeeld de juiste hoeveelheid 

werkzame stof per eenheid bevatten en, in het geval van 
een orale toedieningsvorm, geschikt zijn om de opname 
van de werkzame stof in de maag en/of de darm zo opti-
maal mogelijk te laten verlopen.

Werkzame stof
Bij de bereiding van een toedieningsvorm wordt uitgegaan 
van de werkzame stof. Deze werkzame stof wordt vaak 
bereid door een andere fabrikant dan degene die de werk-
zame stof verwerkt in een toedieningsvorm. In de laatste 
decennia is veel productie van zowel werkzame stof als 
het uiteindelijke geneesmiddel, verplaatst naar landen bui-
ten de Europese Unie (EU) zoals China en India.6

Productie werkzame stof
De productie van werkzame stoffen vindt meestal plaats 
via een aantal opeenvolgende chemische reacties. In 
een aantal bereidingsstappen (chemische of synthese-
stappen) wordt de uiteindelijke werkzame stof geprodu-
ceerd. Bij iedere reactiestap kunnen naast het gewenste 
tussenproduct ook (soms ongewenste) nevenproducten 
ontstaan. Het gewenste tussenproduct moet dus wor-
den gezuiverd van deze ongewenste nevenproducten. 
De uiteindelijke werkzame stof moet van hoge kwaliteit 
zijn en mag zo min mogelijk ongewenste nevenproducten 
 bevatten.

Kwaliteitscontrole
De fabrikant is verplicht de zuiverheid van de werkzame 
stof te controleren. Aan de kwaliteit van werkzame stof-
fen zijn internationaal eisen gesteld, die zijn vastgelegd 
in de Europese Farmacopee.7 In de EU heeft de Europe-
se Farmacopee een wettelijke status. In dit standaard-
werk staat per werkzame stof wat het minimale gehalte 
moet zijn en hoeveel en welke nevenproducten (veront-
reinigingen) maximaal toelaatbaar zijn. De methoden en 
analysevoorschriften om deze eisen te controleren zijn 
eveneens in de Farmacopee opgenomen. Voor vaststel-
ling van de eisen en analysemethoden voor de nevenpro-
ducten is uitgegaan van de verontreinigingen, die men 
kan verwachten met de bekende bereidingsstappen van 
de werkzame stof. Wijzigingen in de bereiding moeten 
daarom door de fabrikant van de werkzame stof worden 
bewaakt en gemeld.

Wijziging van het bereidingsproces
Wanneer het bereidingsproces van de werkzame stof 
wordt gewijzigd, is dat mogelijk van invloed op de aard en 
de hoeveelheid van de nevenproducten. Dan kan het zijn 
dat ook de eisen en analysemethoden, vastgesteld voor 
de oorspronkelijke bereidingswijze, niet meer kloppen. 
Dit was het geval bij valsartan en de andere sartanen. De 
Chinese fabrikant had het bereidingsproces van valsartan 
gewijzigd met de bedoeling de opbrengst hiervan te ver-
hogen.8 Dit leidde tot de vorming van onzuiverheden zoals 
N-Nitrosodimethylamine (NDMA). De kwaliteitscontrole 
van de fabrikant hield geen rekening met deze verontrei-
niging en daarom werd deze niet opgemerkt. Uiteindelijk 
stelden de EU-autoriteiten de producent onder verscherpt 
toezicht.9
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Oplossing	voor	het	probleem

Quality by design
Fabrikanten zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van de door hen geproduceerde werkza-
me stoffen en zij bewaken deze via hun kwaliteitscontro-
le. ‘Quality by design’ kan hierbij een hulpmiddel zijn.10 De 
essentie van quality by design is dat kwaliteit als het ware 
moet zijn ‘ingebouwd’ in het product, rekening houdend 
met de aard en de risico’s van het productieproces. De 
toezichthoudende autoriteiten doen ook kwaliteitscontro-
les, maar alleen steekproefsgewijs.

Certificate of suitability
Fabrikanten die alleen toedieningsvormen bereiden, en dus 
gebruikmaken van werkzame stoffen die door andere fabri-
kanten zijn gemaakt, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de ingekochte werkzame stof. Deze ingekochte werk-
zame stof moet voldoen aan de kwaliteitseisen en ook de 
inkopende fabrikant moet dit controleren. Om dit te verge-
makkelijken heeft de European Medicines Agency (EMA) 
een ‘certificate of suitability’ voor werkzame stoffen in het 
leven geroepen. Een dergelijk certificaat garandeert dat de 
kwaliteit van een werkzame stof afdoende gecontroleerd 
kan worden met het in de Europese Farmacopee opgeno-
men voorschrift. Zo nodig kunnen deze worden aangevuld 
met testen zoals aangegeven op het certificaat. Deze cer-
tificaten kunnen na controle en goedkeuring door de EMA 
aan fabrikanten van werkzame stoffen worden verleend.

Aangescherpte eisen
In de Europese Farmacopee zijn inmiddels de eisen voor 
de soort en de hoeveelheid onzuiverheden in werkzame 
stoffen aangescherpt en uitgebreid. Ook heeft de Inspec-
tie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) extra informatie op 
hun website geplaatst. Deze informatie is specifiek be-
doeld voor bereidingen door apothekers.11

Achtergrondinformatie

Verandering van het bereidingsproces van 
valsartan
Het bereidingsproces van valsartan werd gewijzigd om de 
opbrengst bij de vorming van de zogenaamde tetrazol-ring 
van valsartan te verhogen. Tributyline-azide is vervangen 
door natriumazide met dimethylformamide als oplosmid-
del. Natriumnitriet werd gebruikt om de overmaat aan 
natriumazide te neutraliseren. In zuur milieu ontstaat wa-
terstofnitriet uit de toegevoegde natriumnitriet. Waterstof-
nitriet kan reageren met dimethylamine, dat aanwezig is in 
het dimethylformamide, om uiteindelijk NDMA te vormen.8

Bereidingen in de (ziekenhuis)apotheek
Als voorschrijvers bij de behandeling van hun patiënten 
niet uitkomen met geregistreerde geneesmiddelen, mo-
gen apothekers een geneesmiddel zelf bereiden. Dit kun-
nen zogenoemde doorgeleverde bereidingen zijn. Deze 
bereidingen vinden plaats in gespecialiseerde apotheken 
en worden vervolgens geleverd aan de apotheek die ze 
aan de patiënt verstrekt. Het aantal in deze bereidingsapo-

theken op voorraad bereide geneesmiddelen, afgeleverd 
door de openbare apotheek, is aanzienlijk: 6,4 miljoen be-
reidingen voor ruim 2 miljoen patiënten in 2019.12 Daar-
naast worden er ook op maat gemaakte geneesmiddelen 
bereid in (ziekenhuis)apotheken.
Bij al deze bereidingen wordt een werkzame stof in een 
toedieningsvorm verwerkt. Deze werkzame stof wordt al-
tijd ingekocht. De bereidende (ziekenhuis)apotheker moet 
zich ervan vergewissen dat de ingekochte werkzame stof 
voldoet aan de kwaliteitseisen.
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ballerine® koperspiraal
8-12-2020  Frans M. Helmerhorst, Peter H.Th.J. Slee,  
 Marielle A.E. Nieuwhof

De ‘intrauterine ball’ Ballerine®, een spiraal voor anticon-
ceptie met koperballetjes (koperoppervlak 300 mm2), 
heeft geen bewezen meerwaarde ten opzichte van de 
eerstekeuze koperspiralen zoals T-vormige en hoefijzer-
vormige koperspiralen (koperoppervlak > 300 mm2). De 
leverancier claimt betrouwbaarheid en veiligheid, maar 
kan deze bewering niet onderbouwen. De gegevens uit 
het technische dossier dat is ingeleverd bij de Notified 
Body, zijn niet in te zien door zorgverleners en patiënten. 
De producent heeft pre- en post-marketing voldoende ge-
legenheid gehad om effectiviteit en bijwerkingen aan te 
tonen in gerandomiseerd onderzoek. Echter in het gepu-
bliceerde onderzoek werd voor de gegevensverzameling 
gebruik gemaakt van enquêtes, een methode die onvol-
doende betrouwbare resultaten oplevert. Omdat de spiraal 
daarnaast relatief duur is en er geen aangetoon-
de meerwaarde is ten opzichte van de bestaan-
de spiralen, krijgt Ballerine van het Ge-Bu een 
negatieve ‘pil’waardering.

Ge-Bu Plaatsbepaling
•	 Er	 zijn	 onvoldoende	 gegevens	 beschikbaar	 om	 een	

goede	 vergelijking	 te	 kunnen	maken	met	 de	 huidige	
eerstekeuze	koperspiralen.

•	 Er	 zijn	 onvoldoende	 betrouwbare	 gegevens	 over	 het	
aantal	zwangerschappen	dat	ontstaat	tijdens	het	dra-
gen	 van	Ballerine,	 en	 er	 zijn	 aanwijzingen	dat	 onder	
meer	expulsie	niet	minder	vaak	voorkomt	dan	spiralen	
met	een	T-	of	hoefijzervormig	frame.

•	 Op	grond	van	de	op	dit	moment	beschikbare	onderzoe-
ken	 heeft	 Ballerine	 geen	 aantoonbare	 voordelen	 ten	
opzichte	 van	 de	 bestaande	 koperspiralen,	 waar	 veel	
ervaring	mee	is	opgebouwd.

Een	nieuwe	betrouwbare	koperspiraal?
Wanneer een nieuw medisch hulpmiddel op de markt 
wordt gebracht, mag worden verwacht dat het op zijn minst 
even goed werkt en dat het bij voorkeur voordelen heeft 

ten opzichte van de bestaande alternatieven. De producent 
van een nieuw anticonceptief koperspiraal, dat in 2019 op 
de Nederlandse markt is gekomen, claimt: “IUB™ Ballerine® 
is een nieuw, betrouwbaar spiraaltje zonder hormonen. Het 
werkt op een vergelijkbare wijze als andere koperspira-
len en is effectief gedurende 5 jaar. Door de unieke en 
soepele 3D-vorm is de Ballerine een mooi alternatief voor 
vrouwen die minder goed reageren op de andere koperspi-
ralen.” (https://ballerine.nl/professionals/).
Deze claims worden echter niet onderbouwd door onder-
zoek. Zo ontbreekt direct vergelijkend onderzoek over het 
risico op zwangerschap. Ook zijn er geen aanwijzingen dat 
pijn bij het inbrengen, menstruatiepijn, ernstiger bloedver-
lies tijdens het gebruik of expulsie minder vaak voorkomen 
dan bij koperspiralen die al langer op de markt zijn en waar 
al veel ervaring mee is opgebouwd. Uit eerder onderzoek is 
gebleken dat een andere vorm van een spiraal, een wijziging 
in kopergehalte of een nieuwe insertie of ontplooiingstech-
niek van invloed kan zijn op de werkzaamheid en eventuele 
bijwerkingen.1 Omdat de producent geen gerandomiseerd 
onderzoek heeft uitgevoerd, er in het beschikbare obser-
vationele onderzoek essentiële gegevens ontbreken en er 
voldoende alternatieven zijn waarmee veel ervaring is opge-
bouwd, is er op dit moment geen reden voor zorgverleners 
om de Ballerine aan te raden. De Ballerine is bovendien 
duurder dan de meeste bestaande spiralen (inkoopprijs 
104,17 vs. ca. 45 euro). De Ballerine krijgt daarom een ne-
gatieve Ge-Bu-‘pil’waardering.

Wat	is	de	Ballerine?
Officieel heet de spiraal ‘IUB™ Ballerine® MIDI’, waarbij 
IUB staat voor ‘intrauterine ball’. Het spiraaltje dat uit 17 
koperen balletjes bestaat, ontvouwt zich in de baarmoeder 
tot een bol met een diameter van 15 mm (Figuur 1). De 
Ballerine-spiraal heeft een bolvorm, in tegenstelling tot de 
gebruikelijke spiraaltjes die een plat frame hebben in de 
vorm van een ‘T’ of een hoefijzer. Het totale koperoppervlak 
is 300 mm2. De draad waarover de bolletjes zijn geregen 
bestaat uit een legering van nikkel en titanium. De draad 
is bedekt met een laagje polyethyleentereftalaat, meer be-
kend met de afkorting ‘PET’. De nikkel-titanium draad gaat 
aan de onderkant over in twee monofilamente draadjes van 
polypropyleen die in de vagina zichtbaar moeten zijn om de 
spiraal zo nodig weer te kunnen verwijderen. De diameter 

Figuur	1.	De	Ballerine	spiraal	uitgevouwen	en	in	de	inbrenghuls
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van de inbrenghuls is 3,2 mm. De spiraal wordt ingebracht 
via deze inbrenghuls, waarna de spiraal zich ontvouwt in de 
baarmoeder.2 Koperspiralen voor anticonceptie vallen on-
der de medische hulpmiddelen, in risicoklasse III. Bij deze 
klasse is betrokkenheid en een beoordeling door een ‘Noti-
fied Body’ verplicht.3

Onderzoek	naar	de	Ballerine-spiraal

Registratieonderzoek niet te raadplegen
Onder de huidige, binnenkort te vervangen wetgeving me-
dische hulpmiddelen zijn technische gegevens en klinische 
onderzoeken die leiden tot certificering en introductie van 
een nieuw medisch hulpmiddel, alleen in te zien door de No-
tified Body, de producent en de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd (IGJ). Op grond van welke klinische onderzoe-
ken Ballerine op de markt is toegelaten, is op dit moment 
dan ook niet openbaar. Met de nieuwe wetgeving (MDR 
2017/745) worden deze gegevens gedeeltelijk openbaar 
in de Europese databank voor Medische Hulpmiddelen 
(EUDAMED, European Databank on Medical Devices).4 
Deze databank zal pas vanaf mei 2021 gefaseerd beschik-
baar komen. Voor consumenten en zorgverleners zal, waar-
schijnlijk vanaf 2022, een door de producent en de Notified 
Body goedgekeurde samenvatting van de klinische gege-
vens beschikbaar zijn. Veiligheid en klinische prestatie op 
langere termijn zijn een essentieel onderdeel.3,4

Certificering Ballerine
De Ballerine-spiraal is in 2014 nog onder de oude regel-
geving door een Notified Body in de Europese Unie op de 
markt toegelaten. De klinische gegevens en een technisch 
dossier met materiaaleisen die leidden tot deze certificering 
waren en zijn nog niet openbaar toegankelijk. Waarschijn-
lijk is bij de eerste beoordeling en certificering een beroep 
gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel: de nieuwe spi-
raal werd gelijkgesteld aan de andere spiralen die al tot de 
markt waren toegelaten. Daar zijn vraagtekens bij te stel-
len, Ballerine is een bolvormig spiraal in tegenstelling tot de 
andere koperspiralen die op de markt zijn, en zoals eerder 
opgemerkt, kan elke wijziging van invloed zijn op de werking 
of bijwerkingen.1

Hercertificering
Koperspiralen vallen onder risicoklasse III van de medische 
hulpmiddelen. Dit betekent dat er na de eerste certifice-
ring elke vijf jaar een hercertificering noodzakelijk is. Vanaf 
2021, wanneer de nieuwe wetgeving rondom medische 
hulpmiddelen ingaat, wijzigt dit in elk jaar. Onder de oude 
regelgeving lag de focus meer op goedkeuring op techni-
sche gronden, minder op klinisch onderzoek en nog minder 
op post-marketing klinisch onderzoek. In post-marketingon-
derzoek moeten alle betrokken patiënten worden ingeslo-
ten in een aaneensluitende serie (‘real life’ functioneren).5 
Naast de Notified Body hebben ook de nationale inspecties 
(in Nederland de IGJ) een rol hierin.

Een gedegen post-marketingonderzoek ontbreekt 
op dit moment, maar dat was onder de oude regelgeving 
geen vereiste.3 Een Engels wetenschappelijk instituut 
heeft al in 2019 op grond van de op dat moment aanwe-

zige klinische gegevens geconcludeerd, dat voor Ballerine 
gegevens over veiligheid, effectiviteit en aanvaardbaar-
heid uit robuuste, onafhankelijke en vergelijkende studies 
ontbraken.6

Per september 2021 is voor Ballerine een hercertifice-
ring onder de nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen 
vereist (mededeling Titus Health Care). Wat dit zal inhou-
den, is terug te vinden in de Achtergrondinformatie bij dit 
artikel.

Ballerine-onderzoeken in de medische 
literatuur
In de medische literatuur zijn een aantal onderzoeken met 
de Ballerine-spiraal terug te vinden, maar niet alle onder-
zoeken betreffen de spiraal zoals deze nu op de markt is 
verschenen. Er werd een tweetal kleinschalige gerandomi-
seerde onderzoeken gepubliceerd, maar deze worden niet 
besproken omdat in deze onderzoeken spiralen met een 
afwijkende grootte of koperoppervlak werden gebruikt (12 
mm/380 mm2).7,8 Daarnaast is een gerandomiseerd onder-
zoek van de producent (Ocon Medical Ltd.) op ClinicalTrials.
gov terug te vinden. In dit onderzoek wordt echter opnieuw 
de kleinere 12 mm, 300 mm2 spiraal vergeleken met een 
TCu380 koperspiraal (www.clinicaltrials.gov, 19-10-2020, 
NCT02036177).9

Drie retrospectieve observationele studies, gespon-
sord en uitgevoerd door de producent van Ballerine, on-
derzoeken de op de markt verschenen spiraal (Ø15 mm,  
300 mm2, Ocon Medical Ltd.).10,11 Een daarvan, een 
post-marketing studie met de Ballerine (www.clinicaltrials.
gov, 4-11-2020, NCT 02778061), werd voortijdig ge-
staakt vanwege een te laag aantal aanmeldingen (45 van 
de benodigde 200, mededeling Titus Health Care).

‘Real-world experience’
De auteurs van de twee overgebleven, hieronder besproken 
onderzoeken gebruiken de term ‘real-world experience’ als 
titel voor hun onderzoek. Deze term wordt hier gebruikt voor 
een tevredenheidsonderzoek en gegevensverzameling met 
behulp van enquêtes. De bewijskracht van deze onderzoe-
ken is zeer laag. 

Het eerste onderzoek
In het eerste onderzoek werd een vragenlijst voorgelegd 
aan 207 vrouwen van 18 jaar en ouder die tenminste 12 
maanden geleden een Ballerine-spiraal geplaatst hadden 
gekregen.10 In deze online-enquête stonden onder meer 
vragen over insertie, verwijdering of expulsie van het spi-
raaltje en over zwangerschap. De 153 (73,9%) vrouwen die 
12 maanden na insertie nog steeds de Ballerine droegen, 
kregen daarnaast ook vragen over het huidige menstruatie-
patroon, over hun fysieke toestand en over de tevredenheid 
over het gebruik van het spiraaltje. Er was geen controle-
groep. Vrouwen vulden hun antwoord in met behulp van een 
tienpuntsschaal (1 = zeer tevreden, 10 = zeer ontevreden).

Ten tijde van de enquête, gemiddeld 14 maanden 
na plaatsing, droegen 140 van de 207 (67,6%) vrou-
wen nog steeds de Ballerine-spiraal. Bij 11 van de 207 
(5,3%) vrouwen vond een gedeeltelijke of volledige ex-
pulsie plaats. Bij 33 vrouwen (15,9%) werd het spiraal 
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verwijderd vanwege hevige menstruele bloedingen, en 
bij 20 (9,7%) vanwege hevige kramp. In drie gevallen 
werd het spiraaltje verwijderd vanwege zwangerschap. 
92 van de 140 (65,7%) vrouwen die na 12 maanden 
nog steeds het spiraaltje droegen, waren tevreden over 
het gebruik. Dit is 44,4% van de vrouwen die de spiraal 
geplaatst kregen.

Problemen bij het inbrengen, zoals ernstige pijn, wer-
den gerapporteerd door de arts. Bij 27 van de 207 vrou-
wen (13%) waren er problemen bij het inbrengen. Bij 4 
van de 207 vrouwen (1,9%) werd ernstige pijn bij het in-
brengen gemeld. In de groep vrouwen van 18 tot 25 jaar 
(die veelal nog geen zwangerschap hebben doorgemaakt) 
waren de cijfers vergelijkbaar. Bij 11 van de 44 jonge vrou-
wen (15,4%) werden problemen met inbrengen gemeld, 
bij 1 van deze 44 vrouwen (2,6%) was dit ernstige pijn. 
Gegevens werden verzameld vanuit notities in het patiën-
tendossier meer dan een jaar na insertie, waardoor een 
hoog risico op vertekening van de resultaten bestaat.10

Het tweede onderzoek
Het tweede onderzoek was wat betreft opzet gelijk aan het 
eerste onderzoek.11 175 van 201 vrouwen die een Ballerine 
geplaatst hadden gekregen werden geïncludeerd. Ten tij-
de van de enquête, gemiddeld 17,3 maanden na plaatsing, 
droegen 131 van de 175 vrouwen (74,9%) nog steeds het 
spiraaltje. 38 spiraaltjes (21,7%) werden op verzoek verwij-
derd. Bij 14 vrouwen gebeurde dat vanwege hevige men-
struele bloedingen. Bij zes vrouwen (3,4%) vond een ge-
deeltelijke of volledige expulsie plaats. Bij één vrouw werd 
de Ballerine verwijderd vanwege zwangerschap.

Problemen bij het inbrengen, zoals ernstige pijn, wer-
den gerapporteerd door de arts. Bij 23 van de 175 vrou-
wen (13,1%) waren er problemen bij het inbrengen. Bij 
18 van de 175 vrouwen (10,3%) werd ernstige pijn bij 
het inbrengen gemeld. In de groep vrouwen van 18 tot 25 
jaar (die veelal nog geen zwangerschap hebben doorge-
maakt) lagen de cijfers hoger. Bij 9 van de 27 jonge vrou-
wen (33,3%) werden problemen met inbrengen gemeld, 
bij 7 van deze 27 vrouwen (25,9%) was dit ernstige pijn. 
Het valt op dat het percentage pijn bij het inbrengen in 
dit onderzoek veel hoger ligt dan in het eerste onderzoek. 
In het eerste onderzoek werd echter in sommige gevallen 
pijnstilling gebruikt, zoals bij 29 vrouwen die de Ballerine 
post-abortum geplaatst hadden gekregen. Uit de resulta-
ten met betrekking tot problemen bij het inbrengen valt 
daarom zonder aanvullend onderzoek geen conclusie te 
trekken.11

Vergelijking	met	andere	spiralen
Er zijn geen onderzoeken gepubliceerd waarin de Balle-
rine-spiraal direct wordt vergeleken met andere spiralen. 
De resultaten van de verschillende onderzoeken kunnen 
worden vergeleken, maar geven alleen een indicatie van de 
prestaties van Ballerine ten opzichte van de andere spiralen.

Bescherming tegen zwangerschap
Uit de twee eerder beschreven onderzoeken blijkt uit de en-
quêtes onder de deelnemende vrouwen dat na 12 maanden 
bij respectievelijk 3 van 207 vrouwen en 1 van 175 vrou-

wen de Ballerine werd verwijderd vanwege zwangerschap. 
Vanwege de gebruikte methode is het onduidelijk hoe vol-
ledig de gegevens zijn.10,11 De claim van de producent dat 
de Ballerine gedurende vijf jaar effectief is, werd mogelijk 
gebaseerd op de werkingsduur van andere koperspiralen 
(www.ballerine.nl). De onderzoeken naar de Ballerine geven 
echter geen informatie over de effectiviteit na het eerste 
jaar en kunnen deze bewering niet onderbouwen.10,11

Zwangerschap bij koperspiralen met een 
2D-frame
Een Cochrane-review vond voor spiralen met plat frame en 
een koperoppervlak van 300 mm2 of meer, een cumulatief 
zwangerschapspercentage van 0,1 tot 1,0% in het eer-
ste jaar. Voor spiralen met een plat frame en minder dan  
300 mm2 koperoppervlak was dit 0,5 tot 2,2%.12 In de bij-
sluiter van Ballerine wordt gemeld dat koperspiralen met 
een koperoppervlak van minstens 300 mm2 een Pearl In-
dex hebben van 0,1 tot 1,4.2 Deze cijfers zijn gebaseerd 
op een literatuuronderzoek dat voor koperspiralen met een 
oppervlak van 300 mm2 of meer deze range vond aan Pearl 
Indexen.13 Het is echter onduidelijk of de resultaten van de 
bestaande spiralen zonder meer kunnen worden geëxtra-
poleerd naar de Ballerine.

Aantal expulsies
Een Cochrane-review vond voor spiralen met een plat frame 
een expulsiepercentage dat varieerde van 0 tot 10,3% (ge-
middeld ongeveer 4,7%).12 De cijfers die in de twee onder-
zoeken van Ballerine zijn gevonden (5,3% en 3,4%) geven 
geen aanleiding te vermoeden dat het bij deze spiraal veel 
slechter of beter zal zijn. Het is echter de vraag hoe volledig 
en betrouwbaar de cijfers over de Ballerine zijn omdat ze 
niet zijn gebaseerd op gerandomiseerd onderzoek.10,11

Achtergrondinformatie

Hercertificering onder de nieuwe 
wetgeving
Onder de nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen zijn 
grenzen gesteld aan het gelijkwaardigheidsprincipe. In ri-
sicoklasse III mag het gelijkwaardigheidsprincipe niet meer 
worden toegepast. Koperspiralen kunnen dus niet meer op 
grond hiervan worden gecertificeerd.4 Voor hercertificering 
moet de producent onder andere voldoende klinisch bewijs 
leveren dat het hulpmiddel voldoet aan de algemene eisen 
voor veiligheid en prestatie. Het klinisch bewijs bestaat uit 
drie onderdelen:
1. Een kritische evaluatie van al uitgevoerd klinisch onder-

zoek naar bestaande, gelijkwaardige hulpmiddelen voor 
zover van toepassing. Omdat er voor de Ballerine geen 
goed vergelijkbare koperspiralen op de markt zijn, is het 
waarschijnlijk dat deze eis vervalt.

2. Een kritische evaluatie van al het beschikbare klinische 
onderzoek met het eigen nieuwe hulpmiddel.

3. Een beschouwing van eventuele alternatieve behande-
lingsmethoden.4 Concreet houdt dit in dat de Ballerine 
in gerandomiseerd onderzoek met een standaardspiraal 
moet worden vergeleken. Dit onderzoek ontbreekt op dit 
moment.
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Ook aan de post-marketing klinische follow-up worden 
hogere eisen gesteld. In Nederland worden, gekoppeld 
aan de afleveringsaantallen, percentages berekend op 
basis van het aantal meldingen bij de leverancier, de IGJ, 
Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten 
(MEBI) en eventueel Bijwerkingencentrum Lareb. Deze 
post-marketing klinische follow-up is passief. Bij deze 
zogenoemde opt-in registratiemethode geven professio-
nals, industrie en patiënten de gegevens vrijwillig door. 
Een algemeen kritiekpunt op een dergelijke methode 
is dat het incomplete, inaccurate, niet-geverifieerde of 
bevoor oordeelde gegevens oplevert.14 Op termijn moeten 
incidenten met medische hulpmiddelen bij EUDAMED 
worden gemeld.

Omdat koperspiralen onder risicoklasse III vallen, krij-
gen ze vanaf mei 2021 een streepjescode en worden ze 
opgenomen in het systeem voor unieke hulpmiddeliden-
tificatie (UDI).15 Op dit moment is er in Nederland geen 
verplichting om spiralen in het Landelijk Implantaten Re-
gister vast te leggen. Met de nieuwe EU-wetgeving (vanaf 
2021) is opname van incidenten in een register voor me-
dische hulpmiddelen risicoklasse III verplicht. EUDAMED 
zal daarvoor geschikt gemaakt worden.

Werking koperspiraal
Het koperspiraal werkt doordat geleidelijk koper in de baar-
moeder wordt afgegeven. Koper heeft een celdodende 
werking op de zaadcellen en maakt de zaadcellen minder 
beweeglijk. Ook veroorzaakt het spiraal een steriele ont-
stekingsreactie en gaat het innesteling van een bevruchte 
eicel tegen. Koper versterkt de ontstekingsreactie en het 
verstoort bovendien een aantal enzymatische processen 
waardoor uitrijping van het baarmoederslijmvlies wordt ver-
hinderd.16

Gouden standaard koperspiraal
Het Ge-Bu beschreef in 2008 de TCu380A als “het meest 
effectieve en veilige koperhoudende spiraal” dat toentertijd 
echter tijdelijk niet verkrijgbaar was in Nederland.17 Deze 
conclusie was gebaseerd op een Cochrane systematische 
review op basis van gerandomiseerde onderzoeken waar-
in wordt geconcludeerd dat de TCu380A of de TCu380S 
het meest effectief waren van de onderzochte spiralen.12 
In 2017 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de 
technische specificaties samengevat.18

De recente NHG-Standaard Anticonceptie van het 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Ne-
derlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
(NVOG) stelt dan ook: “In het algemeen gaat de voorkeur 
uit naar een T-spiraal (380 mm2 koper) of een hoefijzer-
vormige spiraal (375 mm2 koper).”19
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Sinds 2013 publiceert Ge-Bu over medische hulpmiddelen, naast rationele farmacotherapie.
De wetenschappelijke adviesraad is belast met het -gevraagd en ongevraagd- uitbrengen van advies aan het bestuur, de hoofdredacteur en de 

redactiecommissie. De wetenschappelijke adviesraad van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste tien en ten 
hoogste twintig natuurlijke personen. Leden van de wetenschappelijke adviesraad worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar en 
treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar. 

Zie 

ge-bu.nl/over-gebu/wetenschappelijke-adviesraad 

ge-bu.nl/over-gebu/doel-en-werkwijze

Functie-inhoud
Specifiek gericht op medische hulpmiddelen refereer je wetenschappelijke artike-
len voor het Ge-Bu. Daarbij vorm je een eigen oordeel op basis van de beschik-
bare evidence based, praktijkgegevens, meningen van deskundigen en claims van 
marktpartijen. Medische technologie dient in dit verband breed opgevat te worden. 
Dat wil zeggen van hulpmiddelen in de chronische zorg tot innovatieve diagnos-
tische apparatuur, al dan niet ondersteund door machine learning, en e-health. 
Twee keer per jaar is er een vergadering (fysiek of digitaal).

Functieprofiel
De collega die wij zoeken:
• is opgeleid als onderzoeker en/of ontwikkelaar in de medische technologie, 

heeft kennis en ervaring op het gebied van medische hulpmiddelen en heeft 
een kritische en onafhankelijke houding in deze;

• heeft bij voorkeur praktijkervaring in wetenschappelijk onderzoek en het 
schrijven van publicaties op het gebied van medische hulpmiddelen;

• heeft geen belangenverstrengelingen met de farmaceutische en medische 
hulpmiddelenindustrie.

Het aanbod
Er is een vergoedingensysteem.

Meer informatie?
Informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter van de wetenschappelijke 
 adviesraad dr Willem Koch (info@Ge-Bu.nl; tel. 030 727 1717).

De procedure
Je kunt een schriftelijke sollicitatie met een beknopt curriculum vitae sturen naar 
de voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad dr Willem Koch (info@Ge-Bu.nl; 
tel. 030 727 1717).
Je schriftelijke sollicitatie dient voor 3 januari 2021 ontvangen te zijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

Voor de wetenschappelijke adviesraad
zoeken wij een

specialist in medische hulpmiddelen
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2020; 54(11-12): 128

Uitgave	onder	verantwoordelijkheid	van	
het	Redactieteam	van	het	Ge-Bu

Mercatorlaan	1200,	3528	BL	Utrecht	
Postbus	2190,	3500	GD	Utrecht	
Tel.	030	–	727	17	17
E-mail:	info@ge-bu.nl
Website:	www.ge-bu.nl

De Stichting Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke 
en objectieve informatie over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De 
belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Ge-Bu. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in 
het veld.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Het Ge-Bu neemt actief deel aan de ISDB, de internationale organisatie van onafhankelijke geneesmiddelenbulletins.

Redactieteam
Prof. dr FM Helmerhorst, gynaecoloog np/hoofdredacteur ai | mw M Nieuwhof, apotheker/redacteur |
dr LML Stolk, ziekenhuisapotheker np/klinisch farmacoloog np/redacteur | mw S van Kooten, chef de bureau | 
mw B Pronk, webredacteur | mw I Swaneveld, arts np/editorial manager

Redactiecommissie
dr BLG van Wijk, apotheker, voorzitter | dr S van den Bogert, apotheker | mw dr LL Krens, ziekenhuisapotheker |  
dr M Lafeber, internist - vasculair geneeskundige/-klinisch farmacoloog/klinisch epidemioloog | dhr JD Machiels, medisch 
microbioloog io/klinisch farmacoloog io | mw dr F van Stiphout, internist io (ouderengeneeskunde)/klinisch farmacoloog i.o. 

Illustraties
A. Wansink, tekenaar

Realisatie
Cross Media Nederland, Schiedam

ISSN: 0304-4629


