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1. INLEIDING
Optimale informatievoorziening over farmacotherapie is belangrijk voor een aantal
(medische) beroepsgroepen. Op dat gebied vragen (tenminste) drie
‘ontwikkelingen’ aandacht van de directie Geneesmiddelen en Medische
Technologie (GMT):
1
De wens van het Geneesmiddelenbulletin (GeBu) en het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ) om uit elkaar te gaan.
2
De wens om de Teratologie InformatieService (TIS) los te maken van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
3
De resultaten van een onderzoek van Research voor Beleid naar de invloed
van het Farmacotherapeutisch Kompas (Kompas) op het ‘gepast gebruik’
van voorschrijvers.
De opdracht was om dit in samenhang te bekijken en een voorstel te doen voor
het ‘beleid’ rondom Gebu, TIS en Kompas. Dat betreft zowel de korte termijn
(2009-2010) als de langere termijn (2014 en verder). Het voorstel moest worden
gebaseerd op een combinatie van desk research en gesprekken met betrokken
organisaties en personen. Bijlage A bevat een overzicht van de (externe)
personen waarmee gesproken is.
Dit rapport is als volgt opgebouwd:

In bijlages C-E zijn de huidige activiteiten van GeBu, Kompas en TIS
beschreven. Dit is gedaan aan de hand van een aantal dimensies, waardoor de
overeenkomsten en verschillen beter duidelijk worden. Deze dimensies zijn
toegelicht in bijlage B en hebben de basis gevormd voor het toekomstbeeld.

Het hoofdstuk ‘Toekomstbeeld’ beschrijft hoe de ideale situatie op lange
termijn zou zijn, geredeneerd vanuit het beoogde maatschappelijk effect en
zonder rekening te houden met de huidige situatie.

Daarna wordt in het hoofdstuk ‘Transitie’ aangegeven hoe we de overgang
willen maken van de huidige situatie van GeBu, Kompas en TIS naar de lange
termijn situatie.
Het rapport is gemaakt door de directie GMT van het ministerie van VWS. Dat
brengt met zich mee dat het primaire perspectief voortkomt uit het publieke
belang en de publieke verantwoordelijkheid van de minister van VWS. Dat kan
echter nooit los worden gezien van de belangen en verantwoordelijkheden van de
betrokken organisaties en personen. Voorzover die al anders zijn!
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2. SAMENVATTING

1

2

3

Optimale informatievoorziening over farmacotherapie is belangrijk voor een
aantal (medische) beroepsgroepen. Op dat gebied vragen (tenminste) drie
‘ontwikkelingen’ aandacht van de directie Geneesmiddelen en Medische
Technologie (GMT):
De wens van het Geneesmiddelenbulletin (GeBu) en het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ) om uit elkaar te gaan. Daarbij spelen persoonlijke
verhoudingen een rol, maar ook blijkt het lastig om de door het GeBu geëiste
onafhankelijkheid te verenigen met de verantwoordelijkheid van het CVZ.
De wens om de Teratologie Informatie Service (TIS) los te maken van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Die optie is primair
voortgekomen uit de taakstelling, waarbij in een brief aan het RIVM is
verzocht om “na te gaan of de activiteiten bij een van de Universitair Medische
Centra kunnen worden ondergebracht”.
De resultaten van een onderzoek van Research voor Beleid naar de invloed
van het Farmacotherapeutisch Kompas (Kompas) op het ‘gepast gebruik’ van
voorschrijvers. Daarbij bleek dat het Kompas een redelijk tot geringe invloed
heeft op de keuze voor het meest effectieve en goedkoopste middel.
Vanwege de rode draad van ‘informatievoorziening voor zorgverleners’ heeft
GMT besloten om dit in samenhang te bekijken. Bijgaand concept is gemaakt
op basis van gesprekken (zie bijlage A voor een overzicht van de betrokken
personen), desk research en interne discussies. Er is voor gekozen om niet de
(beperkte) benadering te kiezen wat het huidige probleem is en dat op te
lossen, maar om eerst te beschrijven hoe de ideale situatie op langere termijn
zou zijn, ongeacht de huidige situatie (’toekomstbeeld, hoofdstuk 3).
Vervolgens is beschreven hoe de overgang vanuit de huidige situatie te maken
(‘transitie’, hoofdstuk 4).
In het toekomstbeeld is ten opzichte van de huidige situatie een aantal
wijzigingen aangebracht. Deze worden hier kort beschreven en gemotiveerd,
inclusief de gevolgen voor GeBu, TIS en Kompas.
Handelen volgens richtlijnen en standaarden vormt een belangrijk element
van het beleid rondom kwaliteit en doelmatigheid. Ook in de langetermijnvisie
geneesmiddelen speelt voorschrijven volgens richtlijnen een centrale rol. De
primaire verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij beroepsgroepen. De ‘Regieraad
kwaliteit van zorg’ moet agenderen, faciliteren en stimuleren dat er goede
richtlijnen zijn. In het toekomstbeeld wordt in dat verband gesproken over
‘Good Guideline Practices’ (GGP, eisen voor het opstellen van goede
richtlijnen) en een onafhankelijk GGP-keurmerk. Farmacotherapeutische
plaatsbepalingen zijn onderdeel van richtlijnen. Als beroepsgroepen hun
verantwoordelijkheid ten aanzien van richtlijn goed invullen, is er geen
noodzaak meer voor aparte farmacotherapeutische plaatsbepalingen in het
Kompas of GeBu. Uitzondering zijn de farmacotherapeutische plaatsbepalingen
door het CVZ vanuit haar rol als ‘ pakketautoriteit’, waarbij deels andere
criteria worden betrokken. In de transitie worden plaatsbepalingen in het
Kompas afgebouwd op geleide van de ontwikkelingen rondom richtlijnen in het
algemeen. Voor plaatsbepalingen in het GeBu is ook in de transitie-fase geen
plaats meer.
Voor het naleven van richtlijnen (en dus ook van de daarin opgenomen
farmacotherapeutische plaatsbepalingen) zijn beroepsgroepen zelf
verantwoordelijk. Dat betreft het pro-actief informeren van zorgverleners, het
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snel kunnen opzoeken van een richtlijn en het toepassen ervan. Dit moet voor
richtlijnen in het algemeen ingevuld worden, niet specifiek voor
farmacotherapeutische plaatsbepalingen. In het toekomstbeeld heeft het
Kompas hierin uiteindelijk geen functie meer, maar dit naslagwerk zal blijven
bestaan tot een algemene opzoekfunctie voor richtlijnen beschikbaar is. Om
zorgverleners te ondersteunen, zullen de farmacotherapeutische onderdelen
van nieuwe of gewijzigde richtlijnen in het GeBu worden gecommuniceerd.
Richtlijnen zijn een momentopname, maar elke dag komt er nieuwe informatie
beschikbaar. Idealiter zou bij dergelijke tussentijdse informatie onmiddellijk
bekeken worden of deze tot aanpassing van een richtlijn moet leiden. De
(on)mogelijkheden daartoe moeten bekeken worden voor richtlijnen in het
algemeen. Zolang dat niet haalbaar is, zal door het CVZ een voorlopig
oordeel gegeven worden vanuit de context van de bijbehorende richtlijn.
Hierover worden zorgverleners geïnformeerd via het GeBu. Deze functie wordt
al vervuld door CFH (met name bij nieuwe producten) en GeBu. De
verplichting om dit te bekijken in de context van de bijbehorende richtlijn is
wel nieuw. Door een verschuiving in capaciteit (minder algemene
plaatsbepalingen, meer voorlopige oordelen) kan de impact van het GeBu
toenemen.
Het is een groot goed dat richtlijnen de zorgverlener ruimte geven om af te
wijken. Farmaceutische marketing is er deels op gericht zorgverleners te
verleiden om vaker van die mogelijkheid gebruik te maken dan
gerechtvaardigd is. Om tegenwicht aan farmaceutische marketing te
bieden, zal het GeBu reclame-uitingen aan een wetenschappelijke
beschouwing onderwerpen. Deze beschouwing zal weer plaatsvinden tegen de
achtergrond van de bijbehorende richtlijn. Deze functie van het GeBu bestaat
al en zou versterkt worden in omvang, maar inhoudelijk enigszins wijzigen
door het te koppelen aan de bijbehorende richtlijn en geen ruimte meer te
laten voor persoonlijke opinies.
Als eenmaal een geneesmiddel is gekozen, moet het op de juiste wijze worden
voorgeschreven. De daarvoor benodigde productinformatie komt
voornamelijk uit drie bronnen:
o Het CBG dat de ‘IB-tekst’ goedkeurt als samenvatting van haar
beoordeling van de geregistreerde indicatie(s).
o Beroepsgroepen die in richtlijnen (of anderszins) bepalen dat ook ‘off
label’-gebruik en ‘eigen bereidingen’ aangewezen kan zijn.
o Het ‘centrum bijwerkingen’ (zie onder) dat signalen over de veiligheid in
de praktijk levert.
Deze informatiebronnen moeten nauw samenwerken om te komen tot een
gezamenlijke ‘body of knowledge’. Dat is goed voor zowel kwaliteit
(eenduidigheid) als efficiency (dubbel werk voorkomen). Het Kompas bundelt
deze informatie in een gratis online naslagwerk, waarbij andere media (boek,
PDA, CD-ROM) door zorgverleners tegen kostprijs verkregen kunnen worden.
Daarmee wordt een omslag gemaakt van een boek als basis naar een online
systeem als basis. Het GeBu is het medium om tussentijdse informatie van
deze informatiebronnen te ontsluiten, een functie die zij nu ook al vervult.
Op dit moment worden op verschillende plaatsen gegevens verzameld en
beoordeeld over de veiligheid van geneesmiddelen in de praktijk: Lareb
(bijwerkingen alle geneesmiddelen), RIVM-TIS (met name veiligheid
geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap) en RIVM-Centrum
Infectieziektenbestrijding (bijwerkingen vaccins). Qua onderwerp zijn deze
activiteiten goed afgebakend, maar er gebeuren wel deels dezelfde dingen
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met deels dezelfde benodigde kennis en vaardigheden. Zeker ook omdat de
complexiteit van geneesmiddelenveiligheid alleen maar zal toenemen, is het
toekomstbeeld om deze activiteiten in één ‘centrum bijwerkingen’ onder te
brengen. Om de samenwerking te faciliteren met zowel het UMC Utrecht (met
klinische expertise en een faculteit farmacie) als het CBG (dat tezijnertijd in
Utrecht gevestigd zal zijn), zal dat centrum in het toekomstbeeld in Utrecht
gelokaliseerd zijn. Voor de mensen van TIS betekent dit dat zij overgaan van
het RIVM naar Lareb, waarbij een tijdelijke locatie in of bij Utrecht gezocht zal
worden in afwachting van de verhuizing van Lareb (nu in Den Bosch). Ook de
financiering van deze activiteiten van TIS zou in overeenstemming gebracht
worden met de wijze van financieren van Lareb: geen overheidsfinanciering
meer, maar financiering door de industrie via de registratietarieven. Deze
financiële verantwoordelijkheid is redelijk omdat het om activiteiten gaat die
het veiligheidsprofiel van de betreffende geneesmiddelen completeren. Ook
vóór registratie ligt die financiële verantwoordelijkheid bij de industrie.
Een belangrijke functie van TIS is om zorgverleners inhoudelijk te
adviseren over geneesmiddelgebruik voor conceptie, tijdens zwangerschap
en bij borstvoeding. Vanuit het perspectief van de individuele zorgverlener zijn
dit laag-frequente, hoog-complexe vraagstukken en het is goed om die kennis
te bundelen op één plaats. Het is historisch gegroeid maar niet logisch dat dit
gefinancierd wordt door de overheid en daarom is het toekomstbeeld om dit
door zorgverleners zelf te laten financieren. In de transitie-fase kan dit
geleidelijk worden ingevoerd, waarbij de huidige middelen van VWS gebruikt
worden om informatie van TIS maximaal online te ontsluiten. Als daar
behoefte aan bestaat bij de zorgverleners, zou deze adviesfunctie ook
uitgebreid kunnen worden naar andere domeinen binnen de farmacotherapie
(bijv. kinderen en/of ouderen). Vooralsnog blijft het beperkt tot het huidige
werkterrein van TIS. Omdat het dan te klein is voor zelfstandigheid én omdat
de vragen door zorgverleners TIS op het spoor brengen van zwangerschappen
met geneesmiddelgebruik, zal deze functie vooralsnog bij het ‘centrum
bijwerkingen’ gelokaliseerd worden.
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3. TOEKOMSTBEELD
In dit hoofdstuk wordt beschreven1 hoe de ideale situatie er op lange termijn
(vanaf 2014) uit zou zien, geredeneerd vanuit het beoogde maatschappelijk effect
en zonder rekening te houden met de huidige situatie.
Dat beoogde maatschappelijk effect is hetzelfde als in de huidige situatie:
effectieve, veilige en doelmatige farmacotherapie door het juiste
geneesmiddel te kiezen en dat vervolgens op de juiste manier te
gebruiken.
Vanuit deze twee subdoelen, ‘de juiste keuze’ en ‘juist gebruik’, zal aangegeven
worden hoe het toekomstbeeld er idealiter uit zou zien.
Bij dat toekomstbeeld zal ingegaan worden op de primaire verantwoordelijkheden
van betrokken partijen, maar ook op een drietal ondersteunende functies:

Een naslagwerk waarin zorgverleners informatie kunnen opzoeken (verder:
het ‘kompas’).

Een maandelijkse uitgave, fysiek of anderszins, met actuele informatie die
(nog) niet is opgenomen in het kompas (verder: het ‘bulletin’)

Een centrale organisatie die informatie verschaft over veiligheid in de
Nederlandse praktijk (verder: het ‘centrum bijwerkingen’)
DE JUISTE KEUZE
Richtlijnen vormen een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de
minister van VWS. Voor een groot aantal richtlijnen geldt dat daarin ook wordt
aangegeven wat de juiste keuze is voor een geneesmiddel, eventueel verschillend
voor verschillende categorieën patiënten. Ook in de langetermijnvisie over de
vergoeding van geneesmiddelen spelen richtlijnen een centrale rol2.
De juiste keuze – richtlijnen van beroepsgroepen als basis
Het opstellen en implementeren van richtlijnen is de verantwoordelijkheid van
de betrokken beroepsgroepen. Overheidsorganen hebben daarin geen directe
verantwoordelijkheid, dus ook niet ten aanzien van plaatsbepalingen van
geneesmiddelen3.
Richtlijnen moeten voldoen aan een aantal eisen voor zowel inhoud als procedure.
Deze eisen zijn verwoord in ‘Good Guideline Practices’ (GGP), een ‘metarichtlijn’ van alle betrokken partijen samen. De ‘Regieraad kwaliteit van zorg’ 4
(verder: Regieraad) heeft sinds 2009 het opstellen en onderhouden van deze GGP
geagendeerd en gefaciliteerd. Het is dus aan beroepsgroepen zelf om te zorgen
dat die richtlijnen aan de GGP-eisen voldoen. Opgestelde richtlijnen worden
1

Daarbij is de tegenwoordige tijd gebruikt als vorm om een scherp beeld te schetsen, ook al
zitten daar meerdere assumpties en onzekerheden in.
2
De basis in die langetermijnvisie is dat geneesmiddelen worden vergoed indien
voorgeschreven volgens richtlijnen. Maar er kan voor bepaalde geneesmiddelen een
uitzondering worden gemaakt (‘negatieve lijst’). Het CVZ, als ‘pakketautoriteit’, zal daarover
(blijven) adviseren.
3
Wel zou onderzocht kunnen worden of de farmacotherapeutische expertise van het CVZ
(die zij moet hebben voor de rol van ‘pakketautoriteit’ ) daarbij benut kan worden. De
Regieraad zou dat kunnen onderzoeken in samenhang met de manier waarop andere
richtlijn-doorsnijdende expertise wordt verkregen.
4
Daar waar in dit document bepaalde verantwoordelijkheden en taken aan de Regieraad
worden toegekend, zijn dat mogelijkheden, geen feiten. De Regieraad is immers nog in de
oprichtingsfase en heeft binnen haar opdracht ruimte voor eigen invulling. Als bij de verdere
aanpak door de Regieraad anders wordt besloten, moet GMT bekijken of het noodzakelijk is
om voor het specifieke terrein van de farmacotherapie bepaalde zaken apart te regelen.
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achteraf voorzien van een onafhankelijk ‘GGP-keurmerk’, na toetsing of de richtlijn
voldoet aan de GGP. De Regieraad heeft in overleg met alle betrokken partijen
vastgesteld welke organisatie dit keurmerk mag verlenen.
Voor de meeste gebieden in de zorg bestaan goede richtlijnen met GGP-keurmerk
en het (deels) overlappen van richtlijnen is zoveel mogelijk vermeden. De
Regieraad heeft sinds 2009 ‘witte vlekken’ geagendeerd en partijen gestimuleerd
om die te adresseren. Het komt echter voor dat er voor een bepaald
farmacotherapeutisch gebied geen richtlijn bestaat of dat een richtlijn het GGPkeurmerk (nog) niet gekregen heeft. Voor die gebieden kan het CVZ dan een
specifieke farmacotherapeutische plaatsbepaling opstellen. Dat zal ze vooral
doen vanuit de rol van ‘pakketautoriteit’ ter duiding van het pakket, op eigen
initiatief en/of als daar onduidelijkheid over bestaat in het veld. Die
plaatsbepalingen zullen primair door een deskundigencommissie worden
opgesteld, volledig volgens de GGP-eisen5 en uiteindelijk voorzien van het GGPkeurmerk.
De juiste keuze – richtlijnen gebruiken
Als een richtlijn met GGP-keurmerk eenmaal bestaat, is dat maar het begin. De
echte waarde ontstaat pas als deze door de betrokken beroepsgroepen gevolgd
wordt. Ook dat is primair de verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen zelf.
De eerste stap is om beroepsgroepen te informeren over de nieuwe richtlijn. Dat
is in principe geen specifieke actie voor het farmacotherapeutische deel van zo’n
richtlijn. De Regieraad heeft bevorderd dat dit op min of meer uniforme wijze
gebeurt voor alle richtlijnen. Vanwege de grote hoeveelheid informatie die op
beroepsgroepen afkomt is het handig gebleken om het farmacotherapeutische
deel van die richtlijn apart te verspreiden via het ‘bulletin’. Daarbij wordt naar de
richtlijn als geheel verwezen worden voor meer informatie. Deze aanpak wordt
ook gevolgd bij specifieke farmacotherapeutische plaatsbepalingen van het CVZ.
Daarnaast is het nodig dat zorgverleners de richtlijn kunnen opzoeken als dat
gewenst is, voor opleiding (incl. bij- en nascholing) of bij de zorg voor een
individuele patiënt. Ook hier geldt dat dat voor richtlijnen in het algemeen is
geregeld, op min of meer uniforme wijze, vaak gebruikmakend van een
standaard-‘format’. De Regieraad heeft het initiatief genomen tot deze
uniformering, waarbij de basis wordt gevormd door een online systeem met een
goede zoek- en printfunctie. Ook specifieke farmacotherapeutische
plaatsbepalingen van het CVZ zijn daarin opgenomen6.
Kennis hebben van een richtlijn betekent niet automatisch dat er ook brede
toepassing volgt. Ook voldoen aan de kwaliteitseisen van het GGP-keurmerk is
slechts een randvoorwaarde, die de kans op brede toepassing vergroot. Het
voldoen aan richtlijnen (‘compliance’) is een belangrijk element in de
overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Ook voor patiënten
kan dit een belangrijk keuzecriterium zijn. Dit wordt ondersteund7 door
5

Daarbij worden wel (deels) andere criteria gebruikt en kan een andere weging van de
criteria plaatsvinden.
6
Als richtlijnen in het algemeen op een klantvriendelijke manier centraal toegankelijk zijn
(én zorgverleners dat ook gebruiken), is aparte vermelding van de farmacotherapeutische
onderdelen in het ‘kompas’ inefficiënt (dubbel werk) en mogelijk zelfs verwarrend (bij
problemen om teksten volledig synchroon te houden).
7
Het hele systeem van indicatoren, normen en de maatregelen bij afwijken van de norm
moet zodanig zijn dat het volgen van de richtlijn wel echt de basis is, maar dat niet de
ruimte wordt weggenomen om af te wijken als dat nodig is. Voorbeeld: een grote
administratieve belasting om afwijkingen te motiveren, kan tot perverse prikkels leiden.
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indicatoren om de compliance te meten, bijbehorende normen én vervolgacties als
men niet aan de norm voldoet. Dit is primair de verantwoordelijkheid van
beroepsgroepen, met een bredere benadering dan alleen farmacotherapie. De
Regieraad heeft beroepsgroepen gestimuleerd tot en gefaciliteerd bij de realisatie
hiervan.
De juiste keuze – richtlijnen onderhouden
Richtlijnen zijn een momentopname, waarbij het best beschikbare bewijs is
gewogen en vertaald naar aanbevelingen voor de zorgverleners. Elke dag komt er
echter nieuwe informatie beschikbaar, zeker ook over farmacotherapie8, die
mogelijk tot aanpassing van een richtlijn zou moeten leiden. Daar wordt actief op
ingespeeld, zodat zorgverleners ‘state of art’ handelen.
De betrokken beroepsgroepen streven naar ’state of the art’- richtlijnen door
aanpassing op basis van de actuele informatie. De Regieraad heeft gefaciliteerd
dat nagedacht wordt over manieren om dit ideaalbeeld zo dicht mogelijk te
benaderen. De herziene richtlijnen zijn dan weer onmiddellijk beschikbaar via het
online systeem. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie worden naar de
beroepsgroepen gecommuniceerd. Als er specifieke wijzigingen zijn in het
farmacotherapeutische deel van de richtlijn worden deze in het ‘bulletin’ vermeld.
Maar ook kan het soms nodig zijn om in het ‘bulletin’ te vermelden dat bepaalde
nieuwe informatie niet tot aanpassing van de richtlijn heeft geleid.
Waar continue aanpassing niet haalbaar is, is er behoefte aan een voorlopig
oordeel over de nieuwe informatie. Het CVZ scant de omgeving op relevante
informatie en geeft daar een voorlopig oordeel over. Dat oordeel kan echter niet
los gezien worden van de bijbehorende richtlijn en de daarin gemaakte
afwegingen. Afstemming met de betrokken beroepsgroep(en) en inhoudelijke
aansluiting bij de richtlijn zijn cruciaal. De nieuwe informatie en het voorlopig
oordeel kunnen vervolgens gecommuniceerd worden via het ‘bulletin’ en
toegankelijk gemaakt als addendum in het online systeem. Bij de volgende
herziening van de richtlijn kan de nieuwe informatie betrokken worden, het
voorlopig oordeel kan dan komen te vervallen.
De juiste keuze – uitzonderingen op de richtlijn
Het is een groot goed dat richtlijnen de zorgverlener ruimte geven om af te
wijken. Daarvoor zijn twee redenen aan te geven:

Als de situatie van elke individuele situatie in richtlijnen geadresseerd zou
worden, leidt dat tot onwerkbare toestanden, zowel in de ontwikkeling als in
het gebruik.

Nieuwe informatie kan (nog) niet in richtlijnen zijn vervat, maar toch reden
zijn om anders te gaan handelen dan in de richtlijnen aangegeven.
Deze twee redenen kunnen leiden tot gerechtvaardigd afwijken van de richtlijnen.
Op het gebied van de farmacotherapie is echter een belangrijke kracht actief die
zorgverleners ertoe wil aanzetten om dat ook te doen in gevallen waarin dat niet
gerechtvaardigd is: de marketing door farmaceutische bedrijven. Het doel
van die marketing is om meer van het eigen product voorgeschreven te krijgen,
een legitiem doel van deze commerciële bedrijven. Waar dat echter in
tegenspraak is met de richtlijnen (of de geest daarvan), kan dat een bedreiging
vormen voor de effectiviteit, veiligheid of doelmatigheid. Dit kan verminderd
worden door de in het vorige hoofdstuk beschreven activiteiten om richtlijnen

8

Voorbeelden: nieuwe producten, nieuwe indicaties, nieuwe gegevens over werkzaamheid
en veiligheid, nieuwe prijzen, etc..
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steeds zo snel mogelijk aan te passen, relevante informatie in de tussentijd te
voorzien van een voorlopig oordeel en dat bekend te maken via het ‘bulletin’.
De marketing kan echter zo overtuigend zijn, mede door de grote bedragen die
daarvoor ingezet worden, dat er meer tegenwicht nodig is. De basis daarvoor
wordt gelegd door de activiteiten van de stichting DGV. Die activiteiten, met name
de activiteit ‘Gezonde scepsis’, zijn erop gericht om beroepsgroepen te informeren
over de marketing-aanpak van de industrie en daardoor een kritische attitude te
bevorderen ten opzichte van de verschafte informatie. Naast die algemene
attitude, wordt in het ‘bulletin’ inhoudelijk tegenwicht geboden aan specifieke
reclame-uitingen. Die uitingen worden aan een wetenschappelijke beschouwing
onderworpen ten aanzien van de kwaliteit van de onderliggende gegevens (of het
ontbreken daarvan), de vertaling van die gegevens naar conclusies, de klinische
relevantie van die conclusies en de gevolgen voor de plaatsbepaling in richtlijnen.
Deze beoordeling vindt daarom ook plaats tegen de achtergrond van de
bijbehorende richtlijn. Het gaat niet alleen om reclame-uitingen die willen
bevorderen dat ten onrechte van de richtlijn wordt afgeweken (de negatieve
insteek), maar ook om uitingen die het naleven van richtlijnen juist versterken of
uitingen die terecht aangeven dat herziening van de van de richtlijn nodig zou zijn
(positieve insteek). Deze balans versterkt het noodzakelijke beeld dat het ‘bulletin’
volstrekt objectief is, stelt zorgverleners in staat om goede en slechte reclame
beter te onderscheiden en geeft een prikkel aan bedrijven om in hun reclame de
juiste keuzes te maken.
HET JUISTE GEBRUIK
Als eenmaal een bepaald geneesmiddel voor de patiënt is gekozen, is het voor het
uiteindelijke resultaat zeker zo belangrijk dat het vervolgens op de juiste wijze
wordt gebruikt. De zorgverlener9 heeft daarbij gegevens nodig over het
geneesmiddel, die hij kan combineren met de gegevens over de situatie van de
individuele patiënt om te komen tot het instellen en opvolgen van de optimale
behandeling. Daarbij gaat het om gegevens als dosering, interacties, contraindicaties (o.a. gebruik tijdens zwangerschap), waarschuwingen/voorzorgen en
bijwerkingen. Uiteraard kan deze informatie ook leiden tot aanpassing van de
gemaakte keuze.
Het juiste gebruik – registratietekst als basis
Voor geneesmiddelen op de markt gebracht mogen worden, moeten ze een
handelsvergunning (verder: registratie) hebben gekregen. Daarvoor moet de
balans tussen werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit positief beoordeeld zijn door
het CBG10. Om die beoordeling goed te kunnen doen, zijn bepaalde gegevens
noodzakelijk. Die gegevens worden, binnen bepaalde wettelijke kaders,
gegenereerd onder verantwoordelijkheid van en voor rekening van de producent
van het geneesmiddel. De beoordeling is de verantwoordelijkheid van de overheid
zonder invloed van de producent, de kosten verbonden aan die beoordeling
worden (via de tarieven) door de producenten betaald. Als deze beoordeling leidt
tot registratie, worden de bevindingen vastgelegd in de SPC (Summary of Product
Characteristics), meestal ‘IB-tekst’ genoemd. Deze IB-tekst is bedoeld ter
informatie voor beroepsgroepen, zodat zij het geneesmiddel op de juiste wijze
kunnen gebruiken.

9

Goed gebruik door de patiënt valt buiten de scope van deze opdracht.
Waar over CBG gesproken wordt, worden ook andere registratie-autoriteiten bedoeld,
waaronder met name EMEA.
10
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Het proces van registratie is intensief, complex en zorgvuldig. Daarbij worden alle
beschikbare gegevens, afkomstig uit meerdere landen, gewogen voor de indicaties
waarvoor registratie wordt aangevraagd. Het is uit het oogpunt van zowel
kwaliteit als efficiency gewenst dat deze beoordeling in één hand is (CBG) en dat
de daaruit voortkomende IB-tekst de basis vormt voor de informatievoorziening
naar de zorgverleners. Dit omvat de geregistreerde indicaties.
Het juiste gebruik – aanvulling voor bijzonder situaties
In de praktijk worden ook geneesmiddelen toegepast in bijzondere situaties
waarbij er geen sprake is van een geregistreerde indicatie met de bijbehorende
beoordeling door het CBG. De voornaamste praktijksituaties11 zijn:

‘Off label gebruik’: gebruik van geregistreerde geneesmiddelen buiten de
geregistreerde indicatie.

‘Eigen bereidingen’: ongeregistreerde geneesmiddelen, gemaakt door
apothekers.
Het gebruik van geneesmiddelen in deze situaties is op basis van de
Geneesmiddelenwet (onder voorwaarden) toegestaan en dus is het noodzakelijk
dat de zorgverlener ook daarbij beschikt over de relevante gegevens. De
aanlevering daarvan is de verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen zelf,
vooral van hun wetenschappelijke verenigingen en zoveel mogelijk binnen het
kader van hun professionele richtlijnen. Onderdeel van die verantwoordelijkheid is
om actief te onderzoeken wat er over die toepassing al bekend is. Daarvoor wordt
onder meer het register van klinische studies geraadpleegd, zodat op de juiste
plaats (bijv. bij het bedrijf dat ‘sponsor’ van een studie is) de benodigde
informatie kan worden verkregen.
Het juiste gebruik – gegevens uit de praktijk
Het registratiedossier kent per definitie (en zeker bij de eerste registratie)
tekortkomingen als het erom gaat het ‘plaatje compleet’ te krijgen ten aanzien
van het betreffende geneesmiddel, zelfs binnen de geregistreerde indicatie. Twee
belangrijke redenen daarvoor:

De registratiestudies zijn te klein van omvang om laag-frequente bijwerkingen
te kunnen ontdekken.

De patiëntenpopulaties in de registratiestudies zijn door de gehanteerde
inclusiecriteria anders van samenstelling dan de groep patiënten die een
middel in de praktijk gebruiken.
Deze tekortkomingen moeten worden geaccepteerd, omdat de doorlooptijd en/of
kosten van het registratietraject anders onaanvaardbaar zouden worden 12.
Het ‘plaatje compleet’ krijgen door het verzamelen van gegevens over veiligheid in
de Nederlandse praktijk, is de missie van een ‘centrum bijwerkingen’13. Dat
heeft daartoe drie taken:
1 Het registreren en beoordelen van spontane meldingen van (mogelijke)
bijwerkingen, met name de ernstige bijwerkingen.
2 Het actief volgen van bepaalde geneesmiddelen, met name producten die
nieuw op de markt zijn.
3 Het actief volgen van geneesmiddelgebruik bij bepaalde patiëntengroepen,
met name groepen die ondervertegenwoordigd zijn in klinisch onderzoek14.
11

Gebruik van ongeregistreerde geneesmiddelen in klinisch onderzoek valt buiten de scope
van deze opdracht.
12
De ‘downside’ is dat deze onzekerheid, met name over de veiligheid, er vervolgens toe
leidt dat beroepsgroepen terughoudend zijn met de opname van nieuwe geneesmiddelen in
richtlijnen.
13
Binnen deze opdracht ligt de focus op bijwerkingen, maar de discussie zou gevoerd
moeten worden of actieve monitoring van effectiviteit nodig is. Het gebruik moet beperkt
worden als de effectiviteit tegenvalt of juist gestimuleerd (bijv. door opname in de
richtlijnen) als de effectiviteit hoog is.
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Dit is gebundeld in één centrum omdat er meer raakvlakken dan verschillen
tussen deze taken zijn, zowel in de benodigde expertise als in de infrastructuur.
Bundeling leidt dan tot een verhoging van kwaliteit en efficiency. De noodzaak tot
die bundeling wordt nog eens versterkt doordat de beoordeling van bijwerkingen
steeds complexer wordt: meer complexe producten (van ‘chemical’ naar
‘biological’), voor steeds meer indicaties per product en voorgeschreven door
steeds meer verschillende beroepsgroepen. Dit ‘centrum bijwerkingen’ wordt
betaald uit de registratietarieven15.
Om de beoordeling van al deze gegevens goed te kunnen uitvoeren, is nauwe
samenwerking met een groot aantal disciplines nodig. Dat betreft zowel
klinische disciplines als onderzoeksdisciplines. Ook is nauwe samenwerking
gewenst met vergelijkbare centra in andere landen, omdat bundeling van data
sneller duidelijkheid zal geven. Ook is nauwe samenwerking nodig met het CBG,
omdat dat de door het centrum verkregen gegevens (gebundeld met gegevens uit
andere landen) moet beoordelen voor de (her)registratie. Tenslotte is
samenwerking door kennisdeling nodig met het Nederlands Vergiftigingen
Informatie Centrum (NVIC), dat veel adviseert over vergiftigingen met
geneesmiddelen. Al deze vormen van samenwerking kunnen deels in
overeenkomsten worden geregeld, maar ook fysieke nabijheid werkt
drempelverlagend bij het onderlinge contact. De combinatie van klinische
expertise, onderzoeksexpertise en CBG leidt naar een lokatie voor het
Nederlandse ‘centrum bijwerkingen’ in Utrecht. Daar is zowel een UMC gevestigd
(met een faculteit farmacie en de beoogde lokatie van het NVIC) als het CBG16.
Het juiste gebruik – eenvoudige ontsluiting
De hiervoor beschreven productinformatie komt dus uit verschillende bronnen:
CBG (IB-tekst), ‘centrum bijwerkingen’ (signalen over veiligheid) en
beroepsgroepen (gebruik in bijzondere situaties). Voor de zorgverleners is het
handig als deze informatie op eenvoudige wijze beschikbaar is. Daarbij wordt, net
als bij richtlijnen, gebruik gemaakt van een online systeem om op te zoeken (het
‘kompas’) en tussentijdse informatie via het ‘bulletin’.
De gezamenlijke kennis van genoemde informatieleveranciers vormt de basis.
Deze partijen werken daarom nauw samen om te komen tot een gezamenlijke
‘body of knowledge’ rondom geneesmiddelen. Dat is goed voor de kwaliteit
(eenduidigheid) en voor de efficiency (dubbel werk voorkomen).
Het ‘kompas’ is een online17 systeem waar zorgverleners18 met behulp van een
handige zoekfunctie snel informatie over een bepaald geneesmiddel kunnen
opzoeken en eventueel printen. In het ‘kompas’ worden de verschillende
onderdelen van de informatie goed van elkaar onderscheiden, waar nuttig met de
mogelijkheid om door te clicken naar onderliggende informatie19.
14

Daarbij zal het vooral gaan om groepen waar geneesmiddelgebruik tot complexe situaties
kan leiden, bijv. zwangeren, ouderen, kinderen.
15
De gegevens benodigd voor registratie, het ‘eerste plaatje’, worden verkregen voor
rekening van de fabrikant. Het is logisch om dat ook te laten gelden voor de gegevens om
het ‘plaatje compleet’ te krijgen.
16
Dat is op dit moment een voornemen van het CBG, de assumptie is dat dat in 2014
gerealiseerd zal zijn.
17
Online is de basis, omdat (a) het daarmee veel eenvoudiger is om het ‘kompas’ actueel te
houden, (b) de zorgverlener steeds vaker online is en (c) het goedkoper is.
18
De opdracht beperkt zich tot informatievoorziening naar zorgverleners, maar bekeken zou
worden of ook informatie voor patiënten (makkelijker) toegankelijk gemaakt zou kunnen
worden. Bijvoorbeeld: folders die gemaild kunnen worden of informatie over vergoeding.
19
Bijvoorbeeld: doorclicken van samenvatting IB-tekst (bron: zorgverleners) naar totale IBtekst (bron: CBG).

11

Ook ten aanzien van productinformatie heeft het ‘bulletin’ de functie om
zorgverleners tussentijds te informeren over relevante nieuwe informatie vanuit
de verschillende bronnen. Daarbij worden zowel de feiten gegeven als de
relevantie voor de dagelijkse praktijk. Deze tussentijdse informatie is ook
onmiddellijk toegankelijk in het ‘kompas’ voor wie daar iets wil opzoeken. Na
verwerking in de basisinformatie van het ‘kompas’ kan de tussentijdse informatie
uit het ‘bulletin’ vervallen.
Via ‘kompas’ en ‘bulletin’ wordt informatie ontsloten voor zorgverleners, die deels
wordt geleverd door aan de overheid gelieerde organisatie (CBG, ‘centrum
bijwerkingen’) en deels door beroepsgroepen (artsen en apothekers). Die
gezamenlijkheid wordt ook uitgedrukt in de financiële betrokkenheid:

Organisaties financieren zelf het aandragen van de ‘eigen’ informatie.

Organisaties financieren samen de realisatie van de ‘body of knowledge’.

Het CVZ neemt het ‘kompas’ voor haar rekening. Dat is online gratis
toegankelijk, andere verschijningsvormen (boek, pda-versie, cd-rom) kunnen
tegen kostprijs worden aangeschaft.

Het CVZ financiert ook de redactie van het ‘bulletin’.

Beroepsgroepen financieren fysieke productie en distributie van het ‘bulletin’.
Het juiste gebruik – hoogwaardige consultatie
Hoe goed ook de informatie is ontsloten, er zijn altijd situaties waarin die
informatie voor de individuele zorgverlener met de casus van de individuele
patiënt niet voldoende is. In de ‘reguliere’ zorg lossen zorgverleners dit op door
consultatie van experts in de directe omgeving, bijv. de huisarts die de openbare
apotheker of de lokale specialist consulteert. In voor de individuele zorgverlener
laag-frequente situaties en zeker als het hoog-complexe problematiek betreft, kan
het nodig zijn om dit op landelijk niveau te organiseren. Het toepassen van
geneesmiddelen tijdens zwangerschap is daar een goed voorbeeld van.
Beroepsgroepen hebben daarom een kenniscentrum farmacotherapie
opgericht, waar zorgverleners telefonisch kunnen overleggen met een expert. Die
expert kan samen met de zorgverlener de algemeen beschikbare kennis
combineren met de specifieke situatie van de individuele patiënt en zo tot een
advies komen. De expert is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het advies, de
zorgverlener eindverantwoordelijk voor optimale zorg aan zijn patiënt. Het
kenniscentrum is gelokaliseerd in de directe nabijheid van het ‘centrum
bijwerkingen’, aangezien er waarschijnlijk grote overlap zal zijn in de terreinen die
ze bestrijken: bijwerkingen, specifieke geneesmiddelen of specifieke
patiëntengroepen. Bovendien vormen de consulten rondom geneesmiddelgebruik
in zwangerschap de ‘trigger’ voor het actief kunnen opvolgen van die
zwangerschappen door het ‘centrum bijwerkingen’. Het kenniscentrum wordt
gefinancierd door de beroepsgroepen, deels doordat koepels betalen (of garant
staan) voor de infrastructuur, deels doordat zorgverleners zelf betalen20 voor de
consulten.

20

Dit moet op een manier worden geregeld die de administratieve lasten tot een minimum
beperkt, bijv. 0900-nummer
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4. TRANSITIE
Uit het toekomstbeeld, zoals geschetst in hoofdstuk 3, blijkt dat er behoefte blijft
bestaan aan een naslagwerk, een tijdschrift, een organisatie die data verzamelt en
beoordeelt over veiligheid in de praktijk en een adviesfunctie voor zorgverleners.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de overgang gemaakt kan worden naar die
nieuwe situatie vanuit de huidige situatie21 met Farmacotherapeutisch Kompas
(een naslagwerk), Geneesmiddelenbulletin (een tijdschrift) en TIS (een
organisatie die data verzamelt/beoordeelt en advies geeft).
Kompas - plaatsbepalingen
In het toekomstbeeld is beschreven dat voor alle relevante gebieden door
beroepsgroepen zelf richtlijnen zijn opgesteld, via een aanpak die voldoet aan
‘Good Guideline Practices’ (GGP). De betrokken zorgverleners worden
geïnformeerd dat de richtlijn (of een nieuwe versie) er is en kunnen de richtlijn in
een centraal online systeem (met goede zoek- en printfunctie) raadplegen. Dit is
primair de verantwoordelijkheid van beroepsgroepen zelf, de Regieraad zal de
realisatie hiervan stimuleren. Dit zou betekenen dat het CVZ alleen nog maar
plaatsbepalingen zal doen waar er geen richtlijnen zijn of richtlijnen niet aan de
GGP-eisen voldoen. Ook is er dan geen behoefte meer aan een apart naslagwerk
voor de farmacotherapeutische onderdelen van die richtlijnen.
Deze eindsituatie zal zeker nog een aantal jaren op zich laten wachten en het is
zelfs onzeker of die eindsituatie ooit bereikt zal worden. Daarom is het van belang
om in de transitie naar die eindsituatie bepaalde zaken pas af te bouwen als
zeker is dat (betere) alternatieven beschikbaar zijn. Dit heeft betrekking op zowel
het opstellen als beschikbaar stellen van plaatsbepalingen.
Bij het opstellen van plaatsbepalingen zijn daarvoor de volgende stappen te
onderscheiden:

Eigen werkwijze: zodra algemene GGP-eisen beschikbaar zijn, zullen die in de
plaats komen van de eigen werkwijze van het CVZ, zoals omschreven in het
Kompas.

Richtlijnen toetsen: zodra er richtlijnen van beroepsgroepen zijn die claimen te
voldoen aan de GGP-eisen, zal de eerste stap van het CVZ zijn om te toetsen
of dat inderdaad zo is. Alleen als en voorzover de richtlijn toch niet aan de
GGP-eisen voldoet, zal het CVZ een eigen plaatsbepaling doen.

Richtlijnen overnemen: zodra er een onafhankelijk GGP-keurmerk is en een
richtlijn dat keurmerk heeft gekregen, zal het CVZ die richtlijn zonder verdere
beoordeling overnemen.
Bij het beschikbaar stellen van plaatsbepalingen geldt het volgende:

Format: zodra er een uniform ‘format’ voor richtlijnen beschikbaar is, zal dit in
de plaats komen van het huidige format in het Kompas.

Centraliseren: zodra er een centraal informatiepunt is voor het raadplegen van
richtlijnen, zal het CVZ haar plaatsbepalingen daar inbrengen.

Opheffen: zodra dat centrale informatiepunt door zorgverleners breed gebruikt
wordt, zal het betreffende deel van het Kompas opgeheven worden.
Vooralsnog zal het onderdeel ‘plaatsbepalingen’ uitgegeven blijven worden als een
jaarlijks Kompas, dat gratis toegezonden wordt aan beroepsgroepen. Voorzover
bekend, zal in het boek aangegeven worden wanneer bepaalde richtlijnen worden
herzien. Ook zal dat boek de algemene inleiding over farmacotherapie bevatten,
waardoor het goed bruikbaar blijft voor het onderwijs in farmacie en
21

Bepaalde zaken die goed passen bij de transitie, zijn al in gang gezet door partijen zelf.
Dat onderscheid is hier echter niet gemaakt.
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geneeskunde. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en, zo nodig,
aanvullen van die algemene inleiding zal overgedragen worden aan de betreffende
faculteiten. Het boek wordt gratis ter beschikking gesteld aan studenten.
De informatie uit het boek is ook makkelijk toegankelijk in het Kompas online
(zie onder). De teksten kunnen worden afgedrukt en bevatten hyperlinks naar de
bijbehorende richtlijnen, maar ook naar afzonderlijke producten in het betreffende
indicatiegebied.
Naleving van richtlijnen is primair aan de zorgverleners zelf, waar nodig
geprikkeld door zorgverzekeraars in hun inkoopbeleid en patiënten in hun keuze
van behandelaar. Daar heeft het CVZ geen verantwoordelijkheid in, zeker niet als
in het toekomstbeeld het onderdeel plaatsbepalingen uit het Kompas zal komen te
vervallen. Zolang de meeste richtlijnen echter nog niet aan de eisen voldoen,
bijvoorbeeld door het ontbreken van doelmatig in de afwegingen, is naleving van
de plaatsbepalingen in het Kompas wel belangrijk. Dit is echter geen rol voor het
CVZ, maar voor beroepsgroepen zelf, eventueel ondersteund door de stichting
DGV22. Ook verzekeraars kunnen daarin een rol spelen, waarbij het soms nodig
kan zijn dat VWS dit stimuleert door voor bepaalde geneesmiddelen op bijlage 2
van het GVS te vermelden tot welke situaties het gebruik beperkt is.
Kompas - productinformatie
In het toekomstbeeld is beschreven dat het Kompas uiteindelijk hét naslagwerk
zal zijn (blijven) voor productinformatie en dan in de eerste plaats online. Alle
andere verschijningsvormen kunnen zorgverleners voor eigen rekening tegen
kostprijs kopen. De informatie die in het Kompas vermeld staat, komt voort uit de
gezamenlijke ‘body of knowledge’ van CBG, bijwerkingencentrum en
beroepsgroepen.
Op dit moment is het Kompas in de eerste plaats een boek, dat vervolgens ook
langs electronische weg is ontsloten. In de nieuwe situatie is het Kompas in de
eerste plaats een online naslagwerk, dat bij voldoende vraag (en voor eigen
rekening) ook in andere verschijningsvormen wordt uitgegeven23. Die omslag
naar online moet zo spoedig mogelijk gemaakt worden, waarbij drie belangrijke
aandachtspunten gelden:

Een zoek- en printfunctie die aansluit bij de situaties waarin zorgverleners het
Kompas raadplegen.

De informatie uit de verschillende bronnen moet gebundeld worden
weergegeven, maar ook van elkaar onderscheiden zijn24.

Bij een product moet ook worden weergegeven wat de toepassing volgens
richtlijnen is, gecombineerd met een link naar de betreffende richtlijn(en).
De bundeling van alle informatie in de gezamenlijke ‘body of knowledge’ moet
zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden. Hoewel het CVZ geen primaire
leverancier van informatie is, kan zij hier wel een faciliterende rol in spelen. Dat
vergroot ook de aansluiting tussen die basisset informatie en de ontsluiting via het
Kompas online.
Op dit moment bewerkt het CVZ de IB-teksten op twee manieren:

Een selectie van de meest relevante onderdelen

Een redactionele bewerking
22

Dit sluit qua verantwoordelijkheden goed aan bij de aanpak rondom de richtlijn
‘Cardiovasculair risicomanagement’, samen met DGV en NHG.
23
Het zou zelfs overwogen kunnen worden om het CVZ zich te laten beperken tot de online
versie en alle overige vormen (incl. de marketing ervan) aan private uitgevers over te laten.
24
Een bijwerking zoals vermeld in de IB-tekst is bijvoorbeeld van een andere orde dan een
signaal van een mogelijke bijwerking door het Lareb.
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Het is zeer de vraag of dit in de online versie nog nodig is. De selectie kan flexibel
worden gemaakt door een slimme zoekfunctie. En als IB-teksten niet goed
leesbaar zouden zijn voor zorgverleners, ligt aanpassing van de IB-teksten (of de
regels daarvoor) eerder voor de hand. Beroepsgroepen kunnen zelf aangeven of
dat voor andere verschijningsvormen anders ligt en zullen dat kritisch bekijken
aangezien die bewerking in de prijs zal worden opgenomen.
In het toekomstbeeld is beschreven dat het Kompas online gefinancierd zal
worden door het CVZ. De besparingen die gerealiseerd worden door minder
bewerking door het CVZ en minder kosten voor productie en distributie, kunnen
worden ingezet voor de overgang naar en het onderhoud van de online versie en
voor de eerder beschreven experimenten voor de naleving van de richtlijnen.
TIS – monitoring zwangerschappen
In het toekomstbeeld is beschreven hoe deze functie onderdeel is van het
‘centrum bijwerkingen’, gelokaliseerd in Utrecht en nauw samenwerkend met het
UMC aldaar.
De monitoring-functies van het TIS (zwangerschappen) en Lareb (Intensive
Monitoring) kunnen profiteren van elkaars expertise om wetenschappelijk
verantwoorde conclusies te trekken uit prospectief verzamelde praktijkdata. En
wellicht zijn er ook kwaliteit- en/of efficiency-voordelen te behalen door
samenwerking in de technische infrastructuur: de dataverzameling bij patiënten
en/of de infrastructuur om die data te verwerken en analyseren.
Op termijn zal de lokatie van het ‘centrum bijwerkingen’ dus in Utrecht zijn. Het
lijkt derhalve niet logisch om de werknemers van TIS nu tijdelijk naar Den Bosch
te verplaatsen. Voor hen zou een tijdelijke ‘voorpost’ gezocht kunnen worden,
bijvoorbeeld in een dependance van het Lareb bij het UMCU of op de huidige
lokatie bij het RIVM. Dit laatste blijft natuurlijk de lokatie tot de organisatorische
overgang naar het Lareb alle inspraakprocedures heeft doorlopen.
De financiering van deze functie zal voortaan komen uit de wettelijke
registratietarieven van de fabrikanten. Aangezien deze functie slechts een beperkt
deel van de totale TIS-capaciteit vraagt en er door bundeling met de Larebmonitoring wellicht efficiency-voordelen te behalen zijn, zal een verhoging van die
tarieven niet nodig zijn.
TIS - consultfunctie
In het toekomstbeeld is beschreven dat dit een functie is die eigenlijk aan
zorgverleners zelf is, maar om praktische reden op een centrale plaats
georganiseerd zal worden. Die plaats zou dicht bij het ‘centrum bijwerkingen’
moeten zijn.
Vooralsnog heeft deze consultfunctie alleen betrekking op geneesmiddelgebruik
voorafgaand aan conceptie, bij zwangerschap en tijdens lactatie. Zolang dat zo
blijft, is een praktische benadering om deze functie niet alleen fysiek, maar ook
formeel onder te brengen bij dezelfde organisatie als de monitoringfunctie (zie
boven).
Uiteindelijk is het aan zorgverleners zelf om de financiële
verantwoordelijkheid te dragen voor deze ondersteunende functie. Hiervoor zal
in overleg met de betrokken beroepsgroepen gekeken worden naar een
geleidelijke overgang in 5 jaar: de eigen bijdrage van zorgverleners neemt toe, de
bijdrage van de overheid neemt af. In die 5 jaar zal de totale subsidie van VWS
15

gelijk blijven aan de huidige kosten, zodat er ruimte ontstaat om de informatie
van het TIS maximaal online te ontsluiten. Daarbij zal een link gelegd moeten
worden naar het Kompas online.
Gebu - plaatsbepalingen
In het toekomstbeeld staat dat richtlijnen (en dus ook de daarin opgenomen
plaatsbepalingen voor geneesmiddelen) primair de verantwoordelijkheid van de
beroepsgroepen zelf zijn. Daarbij moet voldaan worden aan de GGP-eisen. Waar
er geen richtlijnen zijn of richtlijnen niet aan de GGP-eisen voldoen, worden
farmacotherapeutische plaatsbepalingen door het CVZ opgesteld. Nieuwe
informatie moet zo spoedig mogelijk in richtlijnen worden verwerkt, maar in de
tussentijd beoordeeld worden voor een voorlopige plaatsbepaling. Die beoordeling
vindt plaats in de context van de bijbehorende richtlijn. Over nieuwe richtlijnen,
aanpassing van het farmacotherapeutische deel van richtlijnen en voorlopige
plaatsbepalingen wordt gecommuniceerd via het ‘bulletin’.
Dit betekent dat er geen plaats meer zal zijn voor de aparte plaatsbepalingen
(op basis van systematische literatuur review) die nu door het GeBu gedaan
worden op het niveau van indicaties of productgroepen.
Het GeBu publiceert ook nu al over allerlei nieuwe informatie die relevant kan
zijn voor plaatsbepalingen. Deze functie moet verder worden versterkt 25, waarbij
de beoordeling wel moet plaatsvinden in de context van de bijbehorende richtlijn
en de daarin gemaakte afwegingen. Op deze manier zijn zorgverleners zoveel
mogelijk up-to-date ten aanzien van farmacotherapie. Maar daarnaast zal het
besef dat de meest relevante informatie door het GeBu wordt gescand en
beoordeeld, kunnen bijdragen aan een vermindering van de ontvankelijkheid voor
minder objectieve informatie door de industrie. Door deze verschuiving in
capaciteit van aparte plaatsbepalingen (met overlap met andere commissies) naar
het bespreken van nieuwe informatie, neemt de impact van het GeBu toe.
In het toekomstbeeld is aangegeven dat het CVZ niet of nauwelijks meer een rol
zal spelen ten aanzien van plaatsbepalingen. Deze functie van het GeBu,
geïsoleerd bekeken, zou dus op termijn prima los van het CVZ kunnen
plaatsvinden. Het is echter onzeker of de geschetste ideale situatie ten aanzien
van richtlijnen in het algemeen gerealiseerd zal worden. De komende jaren zal er
dus zeker nog een rol voor het CVZ en Kompas zijn in het opstellen en
verspreiden van farmacotherapeutische plaatsbepalingen (zie boven). Omdat
daarnaast het onderdeel ‘productinformatie’ van het GeBu onlosmakelijk met het
Kompas (van het CVZ) verbonden is én beide elementen in één bulletin
geadresseerd moeten worden, moet de lokatie het GeBu in zijn geheel bij het
CVZ blijven.
Gebu – overige onderdelen
In het toekomstbeeld is aangegeven dat het Kompas online moet functioneren als
hét naslagwerk voor productinformatie. Het GeBu heeft de taak om tussentijdse
nieuwe informatie pro-actief naar de beroepsgroep te communiceren. Die nieuwe
informatie moet zo spoedig mogelijk in het Kompas worden verwerkt, maar in de
tussentijd online beschikbaar zijn vanuit het Kompas voor de zorgverlener die
daar iets opzoekt. Daarnaast staat in het toekomstbeeld dat in het GeBu reclameuitingen van de industrie van een wetenschappelijke beschouwing worden
voorzien.
25

Uitzondering is de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen: indien de therapeutische
waarde van een product al door de CFH is beoordeeld, hoeft dat niet ook door het GeBu
gedaan te worden.
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Op dit moment hebben zowel CBG als Lareb en TIS de mogelijkheid om
productinformatie via het GeBu naar zorgverleners te communiceren. Die
functie moet blijven bestaan, waarbij de inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij
de ‘bron’. Daarnaast zou er ruimte moeten zijn voor beroepsgroepen om nieuwe
informatie te communiceren rondom de bijzondere situaties van eigen bereidingen
en off label gebruik. Deze functie is complementair aan het Kompas en deze
combinatie zal ook op langere termijn blijven bestaan. In combinatie met de wens
om alle informatie rondom farmacotherapie via één GeBu te communiceren, leidt
dit tot behoud van de lokatie van het GeBu bij het CVZ.
Ook nu al worden in het GeBu soms reclame-uitingen van de industrie
besproken. Die functie zou moeten worden versterkt door de capaciteit te
benutten die vrijkomt doordat er geen aparte plaatsbepalingen door het GeBu
meer gedaan worden (zie boven). Bovendien zou er meer aandacht besteed
moeten aan reclame-uitingen die ondersteunend zijn aan de implementatie van
richtlijnen. Ook deze versterking zal de impact van het GeBu, als tegenwicht voor
de marketing van de industrie, versterken. Omdat objectiviteit daarvoor een
belangrijke voorwaarde is, betekent dit wel dat er geen ruimte meer is voor
persoonlijke opinies in het GeBu.
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BIJLAGE A – EXTERNE CONSULTATIE
Deze bijlage beschrijft de (externe) organisaties/personen, die geïnterviewd zijn
ten behoeve van deze opdracht. Zij hebben ook de gelegenheid gekregen om
commentaar te geven op een concept-versie van dit document.
Organisatie
CBG
CVZ
CVZ - Gebu

KNMG
KNMP
Nefarma
Lareb
RIVM

UMC Utrecht

Persoon (functie)
A.A.W. Kalis, directeur
H.G.M. Leufkens, voorzitter
A.R. Schuurman, hoofd afdeling Pakket
C.G. Groothuis, hoofd Communicatie en Informatie
D. Bijl, hoofdredacteur
D.P. Bruring, voorzitter redactiecommissie
F.M. Helmerhorst, voorzitter adviescommissie
M. Babović, adviseur
F.J. van de Vaart, directeur WINAp
M.A. Dutrée, algemeen directeur
A.C. van Grootheest, directeur
C. Brouwer, hoofd afd. Veiligheid geneesmiddelen en teratologie
A.M. Henken, sectordirecteur Voeding, geneesmiddelen en
consumentenveiligheid
E.Th. van den Broek, hoofd bedrijfsbureau
D. Lindhout, hoogleraar medische genetica
B.P.M. van Nesselrooij, klinisch geneticus
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BIJLAGE B – DIMENSIES
In de bijlagen C-E staat voor de afzonderlijke activiteiten omschreven wat zij
doen, vanuit welke rol en met welke werkwijze. Ook worden overeenkomsten en
verschillen beschreven tussen de activiteiten onderling en ten opzichte van andere
organisaties. In die bijlagen wordt die informatie geordend door beschrijving van
een aantal dimensies. Deze dimensies en de daarbij te maken keuzes spelen een
rol in de vormgeving van het toekomstbeeld, zoals beschreven in hoofdstuk 3. In
deze bijlage worden de dimensies kort beschreven. Ook wordt bij de dimensies
voor Gebu, Kompas en TIS aangegeven in welke mate het op hun activiteiten van
toepassing is: wel (+), enigszins () of niet (-).
Maatschappelijk doel
De verschillende activiteiten beogen een bijdrage te leveren aan effectieve, veilige
en doelmatige farmacotherapie. Daarbinnen zijn twee subdoelen te
onderscheiden:

De juiste keuze: de voorschrijver kiest voor het meest effectieve, veilige en
doelmatige geneesmiddel bij de betreffende patiënt.
Gebu +
Kompas +
TIS +

Het juiste gebruik: een eenmaal gekozen geneesmiddel wordt zodanig
gebruikt dat het daadwerkelijk effectief, veilig en doelmatig is.
Gebu Kompas +
TIS Soorten informatie
In alle gevallen wordt een bijdrage geleverd aan deze subdoelen door informatie
ter beschikking te stellen. Op hoofdlijnen zijn daarbij twee soorten te
onderscheiden:

Productinformatie: feitelijke informatie over afzonderlijke geneesmiddelen en
de toepassing ervan, bijvoorbeeld dosering, bijwerkingen, interacties en
contra-indicaties.
Gebu 
Kompas +
TIS +

Plaatsbepalingen: informatie over farmacotherapeutische groepen en over
geneesmiddelen binnen farmacotherapeutische groepen, in beide gevallen
onderling vergeleken en met aanbevelingen voor een keuze.
Gebu +
Kompas +
TIS +
Er is enige overlap tussen deze twee soorten informatie, maar in de diverse
gesprekken is gebleken dat de onderverdeling helpt om de discussie scherp te
krijgen.
Producten/indicaties
Deze informatie heeft betrekking op:

Geregistreerd: geneesmiddelen die voor bepaalde indicaties geregistreerd zijn.
Gebu +
Kompas +
TIS +

Off label: geregistreerde geneesmiddelen die gebruikt worden voor een andere
indicatie dan de geregistreerde.
Gebu +
Kompas +
TIS +

Ongeregistreerd: geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn.
Gebu Kompas +
TIS +
Bewerking van de informatie
Om deze informatie uiteindelijk bij de doelgroep te krijgen, vinden er verschillende
slagen van ‘bewerking’ plaats:

Genereren: het tot stand brengen van informatie die er zonder de betreffende
activiteit niet (of minder snel) zou zijn gekomen.
Gebu Kompas TIS +

Beoordelen: het beoordelen van de beschikbare informatie, met als doel om
conclusies te trekken over productinformatie en/of plaatsbepaling.
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Gebu +
Kompas +
TIS +
Ontsluiten: het beschikbaar stellen van de informatie en daarop gebaseerde
conclusies aan de doelgroepen.
Gebu +
Kompas +
TIS +

Communicatiemiddelen
De informatie bereikt de doelgroepen via verschillende communicatiemiddelen:

Instantie: informatie wordt doorgegeven aan officiële instanties die die
informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun taak.
Gebu Kompas TIS +

Naslagwerk: informatie is beschikbaar in een ‘naslagwerk’ dat het
betreffende gebied geheel omvat.
Gebu Kompas +
TIS +

Tijdschrift: informatie wordt verspreid via een eigen tijdschrift.
Gebu +
Kompas TIS 
Artikel: informatie wordt verwerkt tot (wetenschappelijke) artikelen die
gepubliceerd worden.
Gebu Kompas TIS +

Presentatie: medewerkers geven presentaties met behulp van de
informatie.
Gebu Kompas TIS +

Website: de informatie kan gevonden worden op de website van de
organisatie.
Gebu +
Kompas +
TIS 

Telefonisch advies: beschikbare algemene informatie wordt gecombineerd
met specifieke gegevens van een individuele casus om tot een telefonisch
advies te komen.
Gebu Kompas TIS +
Aanvaardbare gegevens
Bij het beoordelen van gegevens voor een plaatsbepaling, worden verschillende
soorten gegevens meegenomen (of niet):

IB-tekst: de officieel goedgekeurde productkarakteristieken.
Gebu +
Kompas +
TIS +

Gepubliceerde studies: klinische en post-marketing surveillance studies die in
een wetenschappelijk tijdschrift zijn gepubliceerd.
Gebu +
Kompas +
TIS +

Ongepubliceerde gegevens: gegevens en daarop gebaseerde concept-artikelen
die (nog) niet zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.
Gebu Kompas +
TIS +

Geen onderliggende gegevens: persoonlijke opinies.
Gebu +
Kompas TIS Doelgroepen
Deze informatie wordt ter beschikking gesteld aan een aantal doelgroepen:

Artsen: huisartsen en specialisten.
Gebu +
Kompas +
TIS +

Apothekers: openbare apothekers en ziekenhuisapothekers.
Gebu +
Kompas +
TIS +

Verloskundigen
Gebu Kompas TIS +

Verzekeraars
Gebu Kompas +
TIS Timing gebruik
De doelgroepen nemen deze informatie tot zich op verschillende momenten:

Zonder aanleiding: informatie wordt opgenomen op een moment dat geen
(direct) verband heeft met de zorg, bijv. als een tijdschrift in de bus valt.
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Gebu +
Kompas TIS Opleiding: informatie wordt gebruikt ten behoeve van opleiding, bij- en
nascholing.
Gebu +
Kompas +
TIS +
Individuele zorg: informatie wordt gezocht als de casus van een individuele
patiënt daar aanleiding toe geeft.
Gebu Kompas +
TIS +

Financiering
De hiervoor beschreven taken worden vanuit verschillende bronnen
gefinancierd26:

Overheid: geld van het ministerie van VWS, via subsidie of anderszins.
Gebu +
Kompas +
TIS +

Beroepsgroepen: bijdrage van de doelgroep(en) die het gebruiken.
Gebu 
Kompas 
TIS Onafhankelijkheid
Om de onafhankelijkheid van de informatie te waarborgen worden verschillende
mechanismen gehanteerd:

In dienst van overheid: medewerkers zijn in dienst van de overheid of een
daaraan gelieerde organisatie.
Gebu +
Kompas +
TIS +

Transparantie: er is openheid over de (mogelijke) ‘conflicts of interest’ van de
mensen die betrokken zijn bij de totstandkoming van informatie.
Gebu 
Kompas 
TIS -

26

Dat een bepaalde taak door een bepaalde partij gefinancierd wordt, zegt op zich niets
over de inhoudelijke onafhankelijkheid waarmee die taak wordt uitgeoefend. Dat geldt met
name als die financiering wettelijk verplicht is, bijv. de financiering van het CBG uit tarieven
van de registratiehouders.
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BIJLAGE C – GENEESMIDDELENBULLETIN
Deze bijlage beschrijft de huidige invulling van de activiteiten van het
Geneesmiddelenbulletin (GeBu). Dit is uitgesplitst naar de dimensies die in bijlage
B zijn beschreven. Daarmee wordt beoogd om de meest relevante informatie weer
te geven, zonder de pretentie om compleet te zijn.
Maatschappelijk doel
De belangrijkste doelstelling van het GeBu is het bevorderen van rationele
farmacotherapie, waarbij het er vooral om gaat dat voorschrijvers en afleveraars
de juiste keuze maken. Daarbij staat
Soorten informatie
Het GeBu richt zich met name op farmacotherapeutische plaatsbepalingen, zowel
in de hoofdartikelen (waarbij een ziektebeeld of productgroep wordt besproken)
als in de ‘prikbord’-artikelen die meer actuele zaken behandelen. In het ‘prikbord’deel wordt ook wel productinformatie verschaft, bijvoorbeeld door bijdragen van
CBG (registratienieuws) of Lareb (bijwerkingen). Ook worden soms opinies van de
redactie gegeven, bijvoorbeeld over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
de farmaceutische industrie.
Producten/indicaties
Deze informatie heeft betrekking op zowel geregistreerde geneesmiddelen als ‘off
label’-gebruik.
Bewerking van de informatie
Het GeBu beoordeelt de beschikbare informatie, die verkregen is door
systematische literatuur zoekopdrachten ten behoeve van artikelen en door een
brede toegankelijkheid van relevante bronnen in binnen- en buitenland. Deze
informatie wordt vervolgens ontsloten voor de doelgroepen.
Communicatiemiddelen
Die ontsluiting ten behoeve van doelgroepen gebeurt met name via het tijdschrift.
Artikelen uit dat tijdschrift zijn ook te raadplegen via de website.
Aanvaardbare gegevens
Bij het beoordelen van gegevens voor een plaatsbepaling, wordt vooral gebruik
gemaakt van gepubliceerde studies met sterke nadruk op gerandomiseerde,
dubbelblinde en gecontroleerde onderzoeken. De publicatie moet bij voorkeur zijn
in tijdschriften met een proces van ‘peer review’. Daarnaast wordt gebruik
gemaakt van IB-teksten van de betreffende geneesmiddelen.
Doelgroepen
Deze informatie wordt ter beschikking gesteld aan een aantal doelgroepen. De
voornaamste zijn artsen (huisartsen, specialisten en tandartsen) en apothekers,
beiden zowel praktiserend als in opleiding. Ook medische en farmaceutische
adviseurs van verzekeraars behoren tot de doelgroep.
Timing gebruik
De doelgroepen nemen deze informatie tot zich op het moment dat het tijdschrift
in de bus valt, zonder directe aanleiding op dat moment. Maar het GeBu wordt
ook gebruikt bij de opleiding van beroepsgroepen, zowel bij de basisopleiding als
bij latere bij- en nascholing.
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Financiering
De hiervoor beschreven taken worden grotendeels gefinancierd door de overheid,
via de middelen die aan het CVZ ter beschikking worden gesteld. Daarnaast is er
een betaald abonnement voor zorgverleners, die geen lid zijn van een
beroepsvereniging.
Onafhankelijkheid
Om de onafhankelijkheid van de informatie te waarborgen, wordt alle leden van
de redactiecommissie en adviesraad jaarlijks gevraagd om eventuele ‘conflicts of
interests’27 te melden. Ook het tussentijds optreden hiervan moet aan het CVZ
gemeld worden. De beoordeling of er sprake is van een ‘conflict of interest’ is aan
betrokkenen zelf. Deze aanpak van transparantie is beperkt tot intern bij het CVZ,
er is geen openbare publicatie. De leden van redactiecommissie en adviesraad zijn
benoemd als lid van een deskundigencommissie van het CVZ, de hoofdredacteur
en medewerkers van het redactiebureau zijn in dienst van de overheid (CVZ).

27

In het redactiestatuut omschreven als “een zodanige binding aangaan of hebben met de
farmaceutische industrie en –handel, dat de onafhankelijkheid in gevaar kan komen”.
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BIJLAGE D – TERATOLOGIE INFORMATIE SERVICE
Deze bijlage beschrijft de huidige invulling van de activiteiten van de Teratologie
Informatie Service (TIS). Dit is uitgesplitst naar de dimensies die in bijlage B zijn
beschreven. Daarmee wordt beoogd om de meest relevante informatie weer te
geven, zonder de pretentie om compleet te zijn.
Maatschappelijk doel
De activiteiten van het TIS zijn primair gericht op veiligheid, in het bijzonder het
voorkomen van vermijdbare bijwerkingen door geneesmiddelgebruik28 door
voorschrijvers de ‘juiste keuze’ te laten maken. Bij medicatieveiligheid gaat het
meestal om de veiligheid van de patiënt die het geneesmiddel gebruikt. Bij TIS
gaat het echter om de veiligheid van een ‘derde persoon’:

De ongeboren vrucht, blootgesteld aan geneesmiddelgebruik van de vader of
moeder (ten tijde van de conceptie) of geneesmiddelgebruik van de moeder
(tijdens de zwangerschap).

De baby, blootgesteld aan geneesmiddelgebruik van de moeder via
borstvoeding.
Sinds de start van TIS is van ?? geneesmiddelen vastgesteld dat ze kunnen leiden
tot bepaalde ongewenste bijwerkingen, die daarvoor nog niet bekend waren. Er is
geen informatie bekend over de bereikte reductie in het aantal ongewenste
blootstellingen in Nederland, noch over de reductie in aantal, aard en ernst van
het aantal opgetreden vermijdbare bijwerkingen. Er is geen enkele discussie over
nut en noodzaak van de activiteiten van het TIS.
Soorten informatie
Voor dit doel is twee soorten informatie van belang:

Productinformatie: feitelijke informatie over de mate waarin bepaalde
geneesmiddelen tot bijwerkingen bij vrucht of baby kunnen leiden, c.q.
onzekerheid daarover.

Plaatsbepalingen: informatie welke geneesmiddelen te gebruiken bij
zwangerschap of borstvoeding, om de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk
te maken.
Producten/indicaties
Deze informatie heeft betrekking op geregistreerde geneesmiddelen, op off label
gebruik en op ongeregistreerde geneesmiddelen.
Bewerking van de informatie
De productinformatie wordt gegenereerd door zwangerschappen (prospectief) te
vervolgen waarin sprake is van geneesmiddelgebruik. Deze zwangerschappen
komt men op het spoor door zorgverleners die het TIS benaderen voor advies. Bij
deze zwangerschappen worden patiënt- en blootstellinggegevens gedocumenteerd
vóór de zwangerschapsuitkomst bekend is. Uiterlijk 6 weken na de verwachte
bevallingsdatum wordt door middel van een follow-up formulier informatie
verkregen over de zwangerschapsuitkomst. Een tweede follow-up formulier wordt
verzonden na een half jaar. In 2007 zijn ongeveer 250 zwangerschappen op deze
wijze vervolgd, waarmee de totale database van het TIS is gegroeid naar circa
8000 zwangerschappen. Daarnaast wordt er (retrospectief) informatie
gegenereerd door het registreren van spontane meldingen van een kind met
aangeboren afwijkingen na een zwangerschap met geneesmiddelgebruik. De wijze

28

TIS omvat ook andere blootstellingen (ziekten, straling, beroep, etc.), maar het accent
ligt in dit voorstel op geneesmiddelen omdat het grootste deel (ca. 85%) van de
werkzaamheden daarop betrekking heeft.
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van registratie van al deze informatie is internationaal afgestemd (via ENTIS),
waardoor ‘pooling’ mogelijk is.
Deze informatie wordt beoordeeld op de (waarschijnlijkheid) van causaliteit tussen
afwijkingen en geneesmiddelgebruik. Die beoordeling vindt plaats op zowel het
niveau van de individuele casus als geaggregeerd na internationale samenvoeging
(in ENTIS-verband) van de geregistreerde gegevens. In aanvulling op de brede
expertise die sowieso nodig is om bijwerkingen te kunnen beoordelen, is
specifieke expertise ten aanzien van reproductietoxicologie een vereiste.
En tenslotte draagt TIS ook bij aan het ontsluiten van de beschikbare informatie
naar de doelgroepen.
Communicatiemiddelen
Deze ontsluiting van informatie naar de doelgroepen vindt plaats via verschillende
communicatiemiddelen:

TIS geeft met behulp van de beschikbare informatie telefonisch advies. Dit
gebeurt tijdens negen dagdelen onder kantooruren, deels via spreekuren op
vaste tijden, deels door een telefoonnummer open te stellen voor
spoedgevallen. De meeste vragen worden tijdens de zwangerschap gesteld als
geneesmiddelen nog moeten worden gebruikt óf als geneesmiddelen al
gebruikt zijn. De beantwoording van de vragen is op de individuele patiënt
gericht. In 2007 ging het om ruim 4200 vragen, een groei van 7-8% ten
opzichte van 2006.

aan betrokken ‘instanties’: het CBG krijgt op basis van de verzamelde
informatie gevraagd en ongevraagd advies over eventuele aanpassing van de
IB-tekst (onderdeel 4.6). Individuele gevallen waarin sprake is van een
(mogelijke) bijwerking worden doorgegeven aan Lareb (in het kader van hun
taak op het gebied van farmacovigilantie).

Samen met de Stichting Health Base geeft het TIS het naslagwerk
‘Geneesmiddelen, zwangerschap en borstvoeding’ uit, waarin een actueel
beeld wordt gegeven van de potentiële risico’s van medicijnen tijdens
zwangerschap en borstvoeding.

De gegevens die door TIS verzameld worden, worden in internationaal
verband gepubliceerd door artikelen in peer-reviewed tijdschriften. Als de
nationale actualiteit daar aanleiding toe geeft, publiceert het TIS ook
(vakbladen en/of RIVM-site).

De medewerkers van TIS geven informatie via presentaties, vooral algemene
informatie in het kader van de opleiding van beroepsgroepen.

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een webdatabase (TERA-INFO) die
door beroepsgroepen zelf kan worden geconsulteerd. Deze webdatabase zal
gebaseerd zijn op een bestaande database waarin WINAp, CBG, CVZ,
Stichting Health Base samenwerken. Deze webdatabase is op dit moment nog
niet beschikbaar.
Aanvaardbare gegevens
Bij de plaatsbepaling van geneesmiddelen voor gebruik tijdens zwangerschap of
borstvoeding, worden verschillende soorten gegevens meegenomen: de IB-tekst,
ongepubliceerde gegevens (dierproeven, bijwerkingen tijdens klinisch onderzoek
en bijwerkingen in de praktijk) en gepubliceerde gegevens (met name over
bijwerkingen in de praktijk).
Doelgroepen
TIS geeft alleen informatie aan artsen (vooral gynaecologen en huisartsen),
verloskundigen en apothekers. Vragen van zwangeren zelf worden niet in
behandeling genomen, zij worden altijd terugverwezen naar hun arts of
verloskundige.
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Timing gebruik
Afgezien van de presentaties tijdens de opleiding, gebruiken de doelgroepen
gebruiken deze informatie vrijwel alleen in het kader van de individuele zorg. Het
moment waarop kan verschillen: vóór de conceptie, tijdens de zwangerschap, na
de geboorte van een kind met aangeboren afwijkingen of tijdens de
lactatieperiode.
Financiering
De hiervoor beschreven taken worden gefinancierd door de overheid, via het
RIVM-budget dat gekoppeld is aan de kennisvragen.
Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid van de informatie wordt geborgd doordat de betrokken
medewerkers in dienst van de overheid zijn (agentschap RIVM) en er geen invloed
is van de betrokken producenten op de door TIS gehanteerde werkwijze.
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BIJLAGE E – FARMACOTHERAPEUTISCH KOMPAS
Deze bijlage beschrijft de huidige invulling van de activiteiten van het
Farmacotherapeutisch Kompas (Kompas). Dit is uitgesplitst naar de dimensies die
in bijlage B zijn beschreven. Daarmee wordt beoogd om de meest relevante
informatie weer te geven, zonder de pretentie om compleet te zijn.
Maatschappelijk doel
Sinds de start van het Kompas, in 1982, is het doel om bij te dragen aan een
farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest
economisch is29. Dat betekent dat zowel door voorschrijvers de juiste keuze
gemaakt moet worden, maar er daarna ook sprake moet zijn van juist gebruik.
Het meest recente onderzoek naar de mate waarin deze doelstelling wordt
gerealiseerd (Research en Beleid, januari 2009) laat zien dat het Kompas een
redelijke tot geringe invloed30 heeft op de keuze voor het meest effectieve en
goedkoopste middel. Het Kompas heeft echter wel een belangrijke invloed op het
het juiste gebruik van geneesmiddelen. Over het algemeen wordt het Kompas
door zorgverleners zeer gewaardeerd.
Soorten informatie
Het Kompas heeft een algemene inleiding over farmacotherapie, deels ter
verantwoording van de verdere inhoud, deels meer inhoudelijk van aard. In de
daarop volgende hoofdstukken worden zowel plaatsbepalingen gegeven voor
farmacotherapeutische groepen en voor geneesmiddelen binnen
farmacotherapeutische groepen, maar in de ‘preparaatteksten’ ook
productinformatie voor alle afzonderlijke geneesmiddelen.
Producten/indicaties
Deze informatie heeft betrekking op geregistreerde geneesmiddelen, waarbij de
informatie gebaseerd31 is op de IB-tekst. Maar er staat ook informatie in die gaat
over off label gebruik en informatie over ongeregistreerde geneesmiddelen.
Bewerking van de informatie
De beschikbare informatie uit verschillende bronnen wordt door het CVZ
beoordeeld op relevantie en vertaald naar plaatsbepalingen en preparaatteksten.
Deze wordt vervolgens voor de verschillende doelgroepen ontsloten.
Communicatiemiddelen
De informatie bereikt de doelgroepen via het Kompas als naslagwerk, zowel in
boekvorm als electronisch (PDA, CD-ROM), maar is ook toegankelijk via een
website.

29

Het Kompas komt van oudsher voor uit de rol van het CVZ als adviseur van
zorgverzekeraars en zorgverleners. Dat hierbij gebruik wordt gemaakt van informatie die
wordt gegenereerd vanuit de rol van ‘pakketautoriteit’ is efficiënt, maar die rol vormt niet
basis om een Kompas te maken.
30
Een beperking van dit onderzoek is dat niet is onderzocht in welke mate het Kompas
invloed heeft op afspraken in FT(T)O, formularia, NHG Standaarden en GeBu (belangrijke
informatiebronnen voor huisartsen). Een eerder onderzoek (Ipsi Facto, 2005) liet zien dat
juist in NHG Standaarden relatief vaak naar het Kompas werd verwezen.
31
De tekst in het Kompas is niet gelijk aan de IB-tekst: er is een selectie gemaakt op basis
van relevantie voor de praktijk én een redactieslag om de leesbaarheid en uniformiteit te
vergroten.
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Aanvaardbare gegevens
Bij het beoordelen van gegevens voor een plaatsbepaling maakt het Kompas
gebruik van dezelfde gegevens als gebruikt worden voor de beoordeling van
geneesmiddelen in het kader van GVS-aanvragen: IB-tekst, gepubliceerde studies
en ongepubliceerde gegevens.
Doelgroepen
Deze informatie wordt ter beschikking gesteld aan een aantal doelgroepen: artsen
(huisartsen, specialisten en tandartsen), apothekers (openbare apothekers en
ziekenhuisapothekers) en verzekeraars.
Timing gebruik
De doelgroepen nemen deze informatie tot zich op twee momenten. Het Kompas
wordt gebruikt in de opleiding (zowel in de basisopleiding als voor bij- en
nascholing). Maar het Kompas wordt vooral geraadpleegd als daar in de
individuele zorg aanleiding toe is.
Financiering
De hiervoor beschreven taken worden grotendeels gefinancierd door de overheid,
via de middelen die het ministerie van VWS ter beschikking stelt aan het CVZ. Een
heel beperkt deel van de middelen is afkomstig van beroepsgroepen zelf: aanschaf
van electronische versies en aanschaf van het boek door diegenen die het niet
kosteloos toegezonden krijgen.
Onafhankelijkheid
De medewerkers van de redactie zijn in dienst van de overheid (CVZ). De leden
van de Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) zijn benoemd als lid van een
deskundigencommissie van het CVZ. Alle leden van de CFH wordt gevraagd om
eventuele ‘conflicts of interests’ te melden. De beoordeling of er sprake is van een
‘conflict of interest’ is aan betrokkenen zelf. Deze aanpak van transparantie is
beperkt tot intern bij het CVZ, er is geen openbare publicatie.
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