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Geachte dames en heren,
Dank voor het toesturen van het bovengenoemde conceptrapport over het evaluatieonderzoek naar
het Geneesmiddelenbulletin en MedicijnBalans. Wij hebben het met grote interesse gelezen. Ten
overvloede zij vermeld, dat wij gaarne bereid zijn over de inhoud van het rapport te discussiëren
en onze reactie toe te lichten.
U heeft ons gevraagd een mening te willen geven over omissies. Wij hebben daar een korte
samenvatting van gegeven en tevens aandacht besteed aan de inconsistenties.
Daarna hebben wij uitgebreid onze reactie per alinea genoteerd. Dat commentaar is verdeeld in
enkele hoofdgroepen: literatuuronderzoek, methodologie, uitkomsten en analyse van de
uitkomsten, en relatie paragraaf beantwoording onderzoeksvragen met onderzoeksuitkomsten. In
de bijlagen treft u documenten die van belang zijn voor de juiste interpretatie en het in de juiste
context plaatsen van de bevindingen.

Met vriendelijke groet,

dr D. Bijl, arts-epidemioloog/hoofdredacteur
mede namens het bestuur van de stichting Geneesmiddelenbulletin,
mr H.P.A. Klapwijk, voorzitter en prof. dr F.M. Helmerhorst, secretaris.
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I. ALGEMEEN.
Het valt op dat op alle pagina’s staat afgedrukt ’CONCEPT Gebu’ en niet ’Gebu en
MedicijnBalans’ of ’Gebu en MedicijnBalans’ . Moet hieruit worden afgeleid dat de
verschillende partijen andere concepten krijgen toegestuurd? En als dat inderdaad zo is wat is
daar de achtergrond van?
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II. SAMENVATTING ALGEMEEN.


Het conceptrapport van het evaluatieonderzoek van Significant is volgens afspraak voor
publicatie voorgelegd aan het Geneesmiddelenbulletin. Conclusies van het onderzoek zijn
echter niet onder ogen van het bestuur gekomen terwijl dat wel was toegezegd.
Belangrijke onderdelen, zoals managementsamenvatting, gebruiksgegevens en
informatievoorzieningen, ontbreken in dit concept zodat het niet mogelijk is een algehele
conclusie over dit conceptrapport te trekken.



In het conceptrapport ontbreekt een literatuuronderzoek en van eerder onderzoek van en
naar het Geneesmiddelenbulletin. Ook ontbreekt een beschrijving van de context van
waaruit het Geneesmiddelenbulletin is ontstaan en werkt. De ’mission statement’ van het
Geneesmiddelenbulletin in relatie tot de motivatie van de oprichting wordt niet genoemd
en ook niet dat deze nog steeds actueel is. Een omissie om dit gegeven niet te noemen in
dit rapport.



Er zijn met betrekking tot de methodologie veel opmerkingen te maken. Dit
conceptrapport kenmerkt zich door elementaire methodologische fouten en beperkingen
in de opzet en uitvoering. De onderzoeksmethodologie is veelal niet uitgewerkt en als dat
wel het geval is, niet verantwoord (zie hoofdstuk II).
Er wordt op voorhand door Significant vanuit gegaan dat de onderzochte informatie
objectief is. Het is echter niet aannemelijk gemaakt dat de onderzochte informatie voldoet
aan het criterium objectief. Voorts zijn de termen maatschappelijk relevant en voldoende
in de onderzoeksvraagstellingen niet gedefinieerd.
Het onderzoek is een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Nergens
wordt echter verantwoording afgelegd waarom en wanneer voor welke vorm wordt
gekozen.
De operationalisatie van de onderzoeksvragen introduceert een aanzienlijke mate van
vertekening ofwel bias. Hiervoor kan niet worden gecorrigeerd, maar dit wordt door de
onderzoekers niet onderkend of benoemd.
Nergens worden verschillen statistisch getoetst, terwijl dat wel degelijk mogelijk is, en
ook worden de termen significant en relevant regelmatig gebruikt zonder dat deze zijn
gedefinieerd.
Essentiële bijlagen ontbreken en de numerieke onderbouwing van uitspraken ontbreekt op
cruciale momenten. De resultaten van de enquêtes die het Geneesmiddelenbulletin zelf
heeft (laten) verricht (en) en die op verzoek het ministerie van VWS ter beschikking zijn
gesteld aan Significant, worden niet gebruikt. De manier waarop Significant het
onderzoek heeft opgezet en uitgevoerd zou volgens wetenschappelijke maatstaven,
bijvoorbeeld bij richtlijnontwikkeling, de laagste categorie van bewijs vormen. Wrang is
dat er onderzoek bestaat van de hoogste categorie van bewijs, maar dat dit nergens in het
onderzoek wordt genoemd.



De paragraaf ’Beantwoording van de onderzoeksvragen’ vloeit niet logisch voort uit de
resultaten. Aan resultaten op grond van meningen van enkele respondenten wordt op
onevenredige wijze gewicht toegekend en dat valt steeds negatief uit voor het
Geneesmiddelenbulletin. De aanbevelingen die worden genoemd zijn niet gebaseerd op
de onderzochte feiten.
Er is overlap van informatievoorzieningen over farmacotherapie, maar gebruikers vinden
dat geen bezwaar, sterker nog, ze vinden het prettig. De bronnen worden op verschillende
manieren gebruikt. Kortom, er is geen dwingende noodzaak om overlap te voorkomen,
dan wel samenwerking te bevorderen.
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Terwijl wordt erkend dat het Geneesmiddelenbulletin als tegenwicht voor de
farmaceutische industrie staat, wordt de mening van enkelen die daar niet tevreden mee
zijn in de samenvatting beklemtoond alsof het numeriek om een belangrijk item gaat.
De signaalfunctie van de papieren editie van het Geneesmiddelenbulletin wordt
onvoldoende erkend.
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III.

SAMENVATTING OMISSIES EN INCONSISTENTIES.

Bureau Significant heeft aan het bestuur van de stichting Geneesmiddelenbulletin gevraagd
aan te geven wat er in het conceptrapport ontbreekt. Deze zaken komen in de hierna volgende
paragrafen uitgebreid ter sprake, hier wordt volstaan met een samenvatting van deze omissies.


Belangrijke onderdelen ontbreken in dit concept zodat het niet mogelijk is een algehele
conclusie over dit conceptrapport te trekken. Het betreft een gedegen literatuuronderzoek
alsmede samenvatting van de beleidsvoornemens ten aanzien van de doelstelling van het
bulletin, de subsidiëring en de positionering van het Geneesmiddelenbulletin in het
farmacotherapeutische speelveld. Zo is bijvoorbeeld in 2009 geconcludeerd dat er geen
enkele organisatie is te vinden waarmee het Geneesmiddelenbulletin op inhoudelijk niveau
een vergaande samenwerking kan hebben. Ook is vastgesteld dat publicaties van het
Geneesmiddelenbulletin tot het wetenschappelijke domein behoren en niet tot het gebied
van de marketing. In 2011 hebben de Eerste en Tweede Kamer, het kabinet en de Algemene
Rekenkamer erin toegestemd dat het Geneesmiddelenbulletin haar bestaan als
onafhankelijke stichting kan continueren.



De onderzoeksmethodologie is niet of onvoldoende uitgewerkt en veelal niet
wetenschappelijk verantwoord (zie hoofdstuk II).



Belangrijke termen in de onderzoeksvraagstellingen, zoals objectief, maatschappelijk
relevant en voldoende zijn niet gedefinieerd.



Het onderzoek is een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Nergens wordt
echter verantwoord wanneer voor welke vorm wordt gekozen. Voorts wordt hiermee
arbitrair omgesprongen.



De operationalisatie van de onderzoeksvragen introduceert een aanzienlijke mate
vertekening ofwel bias. Hiervoor kan niet worden gecorrigeerd, maar dit wordt door de
onderzoekers niet onderkend of benoemd.



Nergens worden verschillen statistisch getoetst, terwijl dat wel degelijk mogelijk is. Ook
worden de termen significant en relevant regelmatig gebruikt zonder dat deze zijn
gedefinieerd.



De paragraaf beantwoording van de onderzoeksvragen vloeit niet logisch voort uit de
resultaten. Aan resultaten op grond van meningen van enkele respondenten wordt op
onevenredige wijze gewicht toegekend en dat valt steeds negatief uit voor het
Geneesmiddelenbulletin. De aanbevelingen die worden genoemd zijn niet gebaseerd op de
onderzochte feiten.



Conclusies van het onderzoek zijn niet onder ogen van het bestuur gekomen terwijl dat wel
was toegezegd.



De wijze waarop Significant het onderzoek heeft opgezet en uitgevoerd zou volgens
wetenschappelijke maatstaven, bijvoorbeeld die van richtlijnontwikkeling, de laagste
categorie van bewijs vormen. Wrang is dat er onderzoek bestaat van de hoogste categorie
van bewijs, maar dat dit nergens in het onderzoek wordt genoemd.
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De resultaten van de enquêtes die het Geneesmiddelenbulletin zelf heeft (laten) verricht (en)
en die op verzoek het ministerie van VWS ter beschikking zijn gesteld aan Significant,
worden niet gebruikt.



Essentiële bijlagen ontbreken en de numerieke onderbouwing van uitspraken ontbreekt op
cruciale momenten.



De paragraaf Beantwoording onderzoeksvragen sluit in het geheel niet aan bij de
gepresenteerde resultaten. Een verantwoording hiervoor ontbreekt.



Terwijl wordt erkend dat het Geneesmiddelenbulletin als tegenwicht voor de
farmaceutische industrie staat, wordt de mening van enkelen die daar niet tevreden mee zijn
te veel in de samenvatting beklemtoond.



Het uitvergroten van meningen van enkelingen en het niet benoemen van de hoofdpunten
komt regelmatig in de afsluitende paragraaf terug. Er ontbreekt een verantwoording
hiervoor.



De signaalfunctie van de papieren editie van het Geneesmiddelenbulletin wordt
onvoldoende erkend.



De ’mission statement’ van het Geneesmiddelenbulletin in relatie tot de motivatie van de
oprichting wordt niet genoemd en ook niet dat deze nog steeds actueel is.



Er is overlap van informatievoorzieningen over farmacotherapie, maar gebruikers vinden
dat geen bezwaar, sterker nog, ze vinden het prettig. De bronnen worden op verschillende
manieren gebruikt. Kortom, er is geen dwingende noodzaak om overlap te voorkomen, dan
wel samenwerking te bevorderen. In de aanbevelingen wordt er echter wel de nadruk op
gelegd. Een verantwoording hiervoor ontbreekt.
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IV.

ONDERZOEK NAAR DE ACHTERGROND,CONTEXT EN
VOORGESCHIEDENIS VAN WAARUIT HET GENEESMIDDELENBULLETIN IS ONTSTAAN EN WERKZAAM IS.

Het is gebruikelijk om bij het verrichten van, al dan niet wetenschappelijk, onderzoek
allereerst een literatuuronderzoek te verrichten. Dit heeft enerzijds tot doel dat de
onderzoekers zich een beeld kunnen gaan vormen over wat anderen zoal hebben onderzocht
en gepubliceerd over dit onderwerp, maar ook om de onderzoeksvragen zo helder mogelijk te
krijgen.
In het conceptrapport ontbreekt een onderzoek naar de achtergrond, context en
voorgeschiedenis van waaruit het Geneesmiddelenbulletin is ontstaan en werkzaam is. Er zijn
in het verleden meerdere onderzoeken verricht naar de evaluatie van het
Geneesmiddelenbulletin en onder meer ook van de DGV, stichting Doelmatige
Geneesmiddelen Voorziening, thans omgevormd tot Instituut Verantwoord Medicijngebruik
(IVM). Het is van belang kennis te nemen van wat anderen in het verleden hebben onderzocht
naar het ter discussie staande onderwerp, maar bovendien is het van essentieel belang voor het
begrip van hetgeen in de paraaf beantwoording onderzoeksvragen wordt gesteld. De bedoelde
onderzoekrapportages en andere documenten die hierop betrekking behoren tot het publieke
domein.
In 2009 verscheen het rapport ’Rapport Optimale Informatievoorziening over
’Farmacotherapie’ dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd (zie bijlage A.
Bijlage C van dat rapport is uiteraard niet meer actueel en daarvoor is het thans in gebruik
zijnde formulier als bijlage L toegevoegd ). De strekking van dat rapport was dat er geen
behoefte meer was aan de plaatsbepalingen over geneesmiddelen in het
Geneesmiddelenbulletin en dat de rol van het bulletin diende te worden omgebogen tot een
doorgeefluik van richtlijnen en het analyseren van reclameuitingen van de farmaceutische
industrie.
Toen hiertegen vanuit de Tweede Kamer veel bezwaren werden geuit diende het
Geneesmiddelenbulletin duidelijk te maken wat de unieke positie van het bulletin inhield en
hoe het zich onderscheidde van andere spelers in het veld. Het verslag van het
Geneesmiddelenbulletin hiervan bevindt zich in bijlage B. De conclusie is hieronder
gecursiveerd weergegeven.
Het Gebu kan op sommige onderdelen samenwerken met andere organisaties en doet dat ook
al. CBG en Lareb zenden af en toe artikelen toe. Het Gebu volgt de beoordelingen van de
CFH en bepaalt of de informatie over nieuwe geneesmiddelen zal worden opgenomen.
Vroeger schreven redacteuren van het Kompas ook wel eens artikelen over nieuwe
geneesmiddelen in het Gebu maar die stroom is opgedroogd sinds de Kompasredactie niet
voldoende menskracht heeft. Er is geen enkele organisatie te vinden waarmee het Gebu op
inhoudelijk niveau een vergaande samenwerking kan hebben. De redenen hiervoor kunt u
hierboven lezen.
Daarom heeft het Gebu besloten om op onafhankelijke wijze in Stichtingsvorm verder te gaan.
Omdat het Gebu een kleine organisatie is, is ervoor gekozen om een technische samenwerking
te zoeken met het Medisch Contact. Dit weekblad voor de arts heeft een uitgebreide redactie
en gebruikt dezelfde drukker als het Gebu. Technische samenwerking kan worden gevonden
in het delen van het secretariaat, de eindredactie/tekstredactie, het delen van lay-out technici
en het onderhoud van de website. Gebu blijft altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de
artikelen.
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Het Gebu is voor de praktiserende arts een betrouwbaar baken vanwege haar degelijk
wetenschappelijke aanpak: het geeft de juiste plaatsbepaling van een geneesmiddel aan op
basis van een wetenschappelijk proces. ‘Quick and dirty’ hoort daar niet bij.
In paragraaf 2.1 ’Achtergrond en aanleiding’ van het evaluatierapport wordt aangegeven dat
het ministerie van VWS bijdraagt aan het toerusten van voorschrijvers met een ’tegenwicht
…aan de invloed van de farmaceutische marketing’. Terwijl dit enerzijds dus door het
ministerie van VWS als het ware wordt gefaciliteerd via onder meer het
Geneesmiddelenbulletin, kan dit anderzijds worden gebruikt tegen het bulletin door op pagina
39 te stellen dat ’…er respondenten zijn die de berichtgeving in het Geneesmiddelenbulletin
opiniërend en (te) gekleurd vinden.’
Hier wreekt zich wederom het feit dat er geen grondig onderzoek naar de context van het
Geneesmiddelenbulletin is verricht. In bijlage C zijn de beweegredenen van de overheid
weergegeven om in 1967 het Geneesmiddelenbulletin op te richten. Die motivatie bestond in
het gegeven dat velen van mening zijn dat de bestaande informatievoorzieningen over
geneesmiddelen niet geheel voorzien in de behoefte aan continue en actuele informatie over
geneesmiddelen.
In bijlage D is de aanbiedingsbrief bij het eerste bulletin uit 1967 opgenomen.
In februari 2011 heeft het kabinet, alsmede de Eerste en Tweede Kamer en de Algemene
Rekenkamer, gegeven de unieke positie van het bulletin, haar fiat gegeven aan het verder
voortbestaan van het Geneesmiddelenbulletin als onafhankelijke stichting. Dit gegeven is
essentieel voor de interpretatie van het huidige evaluatieonderzoek, aangezien in het thans
voorliggende conceptrapport niet wordt aangegeven dat hetgeen in 2011 is vastgesteld thans
niet meer geldig is. Met andere woorden, de onderbouwing en verantwoording van het
uitgevoerde onderzoek ontbreekt.
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V. METHODOLOGIE.
In hoofdstuk I is aangegeven dat belangrijke elementen uit de voorgeschiedenis van het
Geneesmiddelenbulletin niet zijn onderzocht en geraadpleegd en dus ook niet zijn
meegewogen. Hierdoor is het moeilijk om dat waar de stichting Geneesmiddelenbulletin voor
staat, te verhelderen voor de lezer en de gebruiker van het bulletin.
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de methodologie van het evaluatieonderzoek.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
- Onderzoeksvragen.
- Definiëring onderzoeksvragen.
- Operationalisatie van de onderzoeksvragen.
- Onderzoeksmethodologie en gehanteerde meetinstrumenten.
- Aansluitend op de vorige paragraaf zal hier een commentaar op hoofdstuk 4 worden
gegeven.

Onderzoeksvragen.
In het evaluatierapport worden op pagina 5 drie onderzoeksvragen geformuleerd.

a. Wordt met de wijze waarop de objectieve informatieverstrekking is georganiseerd met het
Geneesmiddelenbulletin en MedicijnBalans in relatie tot het Farmacotherapeutisch Kompas
voldoende maatschappelijk rendement gehaald? Zo ja, waaruit blijkt dat?
b. Is er meer rendement mogelijk en, zo ja, onder welke voorwaarden?
c. Kunnen er uitspraken worden gedaan over de rol van het ministerie van VWS?

Met de beantwoording van deze drie onderzoeksvragen hoopt het ministerie van VWS een zo
goed mogelijk beeld te krijgen van de opbrengsten op het gebied van objectieve informatie
over farmacotherapie (inclusief nieuwe geneesmiddelen) aan zorgprofessionals.

Definiëring onderzoeksvragen.
Een aantal zaken valt op bij de wijze waarop de onderzoeksvragen zijn gedefinieerd.
Er wordt vanuit gegaan dat de onderzochte informatie objectief is. Het is echter niet
aannemelijk gemaakt dat de onderzochte informatie voldoet aan het criterium objectief. Uit de
wetenschappelijke literatuur is bekend dat personen en organisaties die banden hebben met de
farmaceutische industrie of zich laten financieren door deze industrie, zich vaker positief
uitlaten over de producten van deze industrie dan personen of organisaties die deze banden
niet hebben. Hier wreekt zich het ontbreken van een literatuuronderzoek. Als de onderzoekers
dat wel hadden gedaan, dan hadden zij vraagtekens behoren te zetten bij deze doelstelling van
het onderzoek. Het is immers duidelijk en bekend dat het IVM zich laat financieren door de
farmaceutische industrie. Concreet betekent dit dat met dergelijke informatieverstrekking niet
kan worden gemeten wat men beoogt te willen meten. Dit introduceert op voorhand een
aanzienlijk mate van bias in het onderzoek en de uitkomsten.
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In onderzoeksvraag a valt nog wat op, namelijk het begrip maatschappelijk rendement. Het is
gebruikelijk om in wetenschappelijk uitkomsten te definiëren in termen van statistische
significantie en zo mogelijk ook klinische relevantie. De term maatschappelijk rendement is
een nieuw begrip en is niet omschreven. Concreet betekent dit dat de onderzoekers deze term
kunnen gebruiken zoals zij dit zelf willen. Wat vervolgens dient te worden verstaan onder het
begrip voldoende is ook niet geoperationaliseerd. Dit alles introduceert op voorhand een
tweede vorm van aanzienlijke bias in het onderzoek en de uitkomsten.
Vervolgens gaat het in onderzoeksvraag a erom of met de wijze van organisatie in relatie tot
het Farmacotherapeutisch Kompas voldoende rendement wordt behaald. Dit is het vierde
element in onderzoeksvraag a dat bias veroorzaakt. Wat beoogt men te vergelijken? Zijn de
onderzoekseenheden gedefinieerd? Is aannemelijk gemaakt dat het Geneesmiddelenbulletin
een gelijke functie heeft als het Farmacotherapeutisch Kompas? Aangezien er grote
verschillen bestaan in de wijze waarop het Geneesmiddelenbulletin en het FK informatie
verstrekken, is het van belang te weten of deze vergelijking methodologisch verantwoord is.
Dit alles is niet aannemelijk gemaakt en introduceert verdere vormen van bias.
In onderzoeksvraag b wordt onderzocht of meer rendement mogelijk is. Hierboven is
aangegeven dat niet duidelijk is gemaakt wat onder het begrip rendement moet worden
verstaan. Derhalve kan ook deze vraag worden beantwoord zoals de onderzoekers dat zelf
zouden willen.
Bij onderzoeksvraag c gaat het er om of uitspraken kunnen worden gedaan over de rol van het
ministerie van VWS. De vraag doet zich dan voor ’de rol waarin’? In het algemeen zal het bij
vage vraagstellingen niet moeilijk zijn om daarover uitspraken te doen, maar hier gaat het
erom dat de onderzoekstermen in vraag a onduidelijk zijn en niet geoperationaliseerd. Ook
hier geldt dus dat er sprake is van een dermate onduidelijke vraagstelling dat gevreesd moet
worden voor een in opzet en uitvoering vertekend onderzoek.

Operationalisatie van de onderzoeksvragen.
In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet nader uitgewerkt. Bureau Significant had eerder
aangegeven geen inhoudelijke kennis van farmacotherapie te bezitten.
Hier wordt als belangrijkste indicator van maartschappelijk rendement benoemd de mate
waarin de informatievoorzieningen aansluiten bij de behoeften van gebruikers. Deze indicator
is nieuw, maar verzuimd wordt aan te geven waarom dit van belang is. Met name dient de
overheidswens te worden aangegeven dat onafhankelijke informatie over geneesmiddelen een
overheidstaak is en dat het kabinet, de Eerste en Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer
het belang van het Geneesmiddelenbulletin hebben onderstreept. Van deze standpunten en
oordelen wordt geen melding gemaakt in de indicatoren, terwijl dit het essentiële belang van
het Geneesmiddelenbulletin vertegenwoordigt. Het Geneesmiddelenbulletin heeft aan bureau
Significant voorstellen gedaan met betrekking tot de te onderzoeken indicatoren (bijlage H).
Vervolgens wordt aangegeven dat het van belang is onderscheid te maken naar type gebruiker
(leeftijd, ervaring) en naar soort communicatietool. Er worden verschillende methoden
gebruikt om het onderzoeksmodel te vullen met informatie. Waarom alleen voor de vijf
genoemde methoden wordt gekozen, wordt niet verduidelijkt. Ook wordt niet aangegeven
hoeveel personen dienen deel te nemen om onderbouwde, en bij voorkeur statistisch
onderbouwde, uitspraken te kunnen doen. Als, zoals verderop blijkt, wordt afgezien van
statistische analyse, dan dient op zijn minst te worden aangegeven waarom van deze meest
gebruikte methode om onderzoeksresultaten te analyseren, geen gebruik wordt gemaakt.
In paragraaf 3.2.1. wordt gesproken van een begeleidingscommissie die wordt ingesteld.
Hierin zitten vertegenwoordigers van de doelgroepen. Er is niet aangegeven welke
doelgroepen er zijn en welke zijn gekozen om zitting te nemen in de commissie. Ook is niet
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aangegeven hoeveel personen er zitting dienen te nemen in de commissie om, wederom
onderbouwde uitspraken te kunnen doen.
Wel valt op dat terwijl in de inleiding wordt gesproken over ’het bieden van tegenwicht aan
de farmaceutische industrie’ er een vertegenwoordiger van diezelfde industrie, namelijk
Nefarma, is opgenomen in de commissie. Dit wordt vervolgens ook niet onderbouwd.
Wel wordt aangegeven dat de conclusies van het onderzoek in de commissie worden getoetst.
Het wordt echter niet transparant of en zo ja welke instrumenten worden gebruikt om te
toetsen en welke afspraken zijn gemaakt over de mate van significantie van de uitkomsten.
De topiclijst en de vragenlijst is aan de commissie voorgelegd, maar het wordt niet
transparant wat met de input vanuit de commissie is gedaan. Zijn er substantiële wijzigingen
doorgevoerd, waarop hadden deze dan betrekking en van wie waren deze afkomstig?
De commissie heeft ook de gelegenheid gekregen de eindrapportage van commentaar te
voorzien. Ook hier geldt dat niet transparant wordt of er en zo ja welke substantiële
wijzigingen zijn doorgevoerd, waarop hadden deze dan betrekking en van wie waren deze
afkomstig. Vooral dit laatste is essentieel in een onderzoek waarin personen die deelgenoot
zijn van een organisatie waar tegengewicht tegen dient te worden geboden, zijn uitgenodigd
zitting te nemen in de commissie. In het kader van transparantie mogen dergelijke gegevens
niet ontbreken.
In paragraaf 3.2.2. is aangegeven dat verkennende interviews zijn gevoerd met
vertegenwoordigers van het gehele speelveld van informatievoorzieningen van
farmacotherapie. Wie dit zijn, kan niet worden beoordeeld aangezien de bijlage niet is
ingevuld. Uit de genoemde organisaties kan wel worden opgemaakt dat nogal wat
organisaties niet onafhankelijk van de farmaceutische opereren en dat er sprake is
belangenvestrengeling. Waarom niet is gecorrigeerd voor deze ongewenste invloed, aangezien
dit aanleiding geeft tot vertekende onderzoeksuitkomsten, wordt niet aangegeven. Überhaupt
wordt niet aangegeven of en zo ja hoe wordt overgegaan tot correctie van gegevens.
Verderop in deze paragraaf wordt aangegeven dat een documentenstudie is verricht, maar
aangezien de bijlagen ontbreken kan niet worden aangegeven welke documenten hiervoor zijn
gebruikt, of de zoekactie compleet is geweest en wat dit heeft bijgedragen aan de
onderzoeksvragen en de opzet en uitvoering van het onderzoek.
Dan wordt aangegeven dat verdiepende interviews zijn gehouden met gebruikers, verstrekkers
en overige gebruikers. Er is niet aangegeven hoe de verdeling over de verschillende groepen
is geweest en waarom voor welke gebruikers is gekozen. Ook is niet aangegeven hoeveel
vertegenwoordigers uit elke groep nodig zijn om een representatief beeld van elke groep te
krijgen.
Vervolgens wordt de internetenquête genoemd. Het doel hiervan is een breder beeld te krijgen
van het gebruik en de waardering over de informatievoorzieningen. Hoe breed dit beeld
beoogd te worden of moet zijn, wordt niet aangegeven. Ook wordt aangegeven dat de
vragenlijst wordt gebruikt om te toetsen of de antwoorden uit interviews breder kunnen
worden gedeeld. De wijze van toetsing wordt niet aangegeven, ook wordt niet aangegeven
wanneer sprake is van een significant effect en of men dat beoogt te bereiken.
De verspreiding van de internetenquête is onder veel groepen gedaan. Waarom voor welke
groepen is gekozen wordt niet verantwoord.
Bekend is bijvoorbeeld dat de internetenquête op diverse websites heeft gestaan, waaronder
die van het IVM, en daar dus door Significant is aangeboden. Die aanbieding heeft echter niet
plaatsgevonden bij het Geneesmiddelenbulletin. Verzuimd wordt aan te geven waarom dit
niet is gedaan, terwijl uit de documentenstudie had moeten blijken dat in het verleden vaker
internetenquêtes onder lezers van het Geneesmiddelenbulletin zijn verricht en dat daar een
goede respons op is gekomen.
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In bijlage E zijn de gegevens van de kleine enquête die het Geneesmiddelenbulletin in 2009
en 2014 bij een lezerspanel van Medisch Contact heeft verricht verzameld, en in bijlage F ook
de resultaten van de grote enquête die het bulletin onder zijn eigen lezers in 2014 heeft
verricht. Deze lijken op meerdere onderdelen een ander beeld te geven dan de gegevens die
Significant heeft verzameld.
Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het Geneesmiddelenbulletin deze gegevens
beschikbaar gesteld aan bureau Significant, alsmede aan het ministerie van VWS, de leden
van de Eerste en Tweede Kamer, en enkele journalisten. In het conceptrapport ontbreken
echter deze resultaten of een verwijzing naar deze enquêtes.
De zojuist genoemde resultaten zijn consistent met die van eerdere enquêtes die het bulletin
onder zijn lezers heeft verricht. Ook hiervan wordt in het rapport geen melding gemaakt, in
elk geval wordt niet transparant of deze bekend zijn en waarom ze al dan niet zijn
meegenomen in de beoordeling.
In paragraaf 3.2.3. wordt dan genoemd hoe de analysen, de toetsing en rapportage zal
plaatsvinden. Aangegeven wordt dat ’…met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve
analyses de matrix uit het onderzoeksmodel wordt gevuld. In een toetsende bijeenkomst
worden de uitkomsten toegelicht, besproken en getoetst’.
In een onderzoek is van groot belang hoe en welke gegevens worden getoetst. Hier wordt
verzuimd deze essentiële informatie te specificeren, waardoor niet kan worden beoordeeld of
de resultaten vertekend zijn en als dat het geval zou zijn hoe hiervoor gecorrigeerd zal
worden.
Significant geeft weliswaar aan dat de conceptrapportage vooraf ter beschikking is gesteld aan
het Geneesmiddelenbulletin, maar gezien de grote mate van onduidelijkheid over de
analysemethoden en toetsen dient te worden vastgesteld dat deze rapportage niet voorziet in
de behoefte aan voldoende onderbouwde en verifieerbare gegevens.
De respons komt in paragraaf 3.3 aan de orde. Er zijn nogal wat organisaties die niet hebben
meegewerkt aan het verspreiden van de internetenquête onder hun leden. Het wordt niet
duidelijk of sprake is van selectieve non-respons en wat de eventuele invloed is op de
uitkomsten. Ook wordt de non-respons niet gerelateerd aan de representativiteit van de
steekproeftrekking. Dit zijn twee essentiële zaken ten aanzien van de beoordeling van de
validiteit van de steekproef.
Aangegeven wordt dat 883 reacties zijn binnengekomen en dat hiervan 680 zijn meegenomen
in de analyse. De uitval, differentieel of non-differentieel, is niet vermeld.
In paragraaf 3.3.2. wordt nader ingegaan op de representativiteit.
Begonnen wordt met de leeftijdsverdeling. Aangegeven wordt dat de respondenten wat betreft
leeftijden gelijk zijn verdeeld over cohorten van 10 jaar. Niet wordt aangegeven of de
respondenten wat betreft leeftijd overeenkomen met de leeftijdsverdeling van artsen,
apothekers en studenten in Nederland. Dit gegeven is het meest relevant als men een uitspraak
wil doen over de representativiteit van de steekproef.
Wat betreft werkervaring stelt Significant vast dat deze niet evenredig is verdeeld. Hier is dus
sprake van een vertekening, maar er wordt niet aangegeven wat de invloed hiervan is op de
resultaten. Is er dan een analyse naar de invloed van de niet-evenredige verdeling gedaan? Het
antwoord is ’nee’, maar wel wordt aangegeven dat bij voorkeur de variabele leeftijd wordt
meegenomen in de analyse. Maar daarvan is al aangegeven dat niet duidelijk is of deze
representatief is verdeeld. Deze mogelijke bias wordt dus niet opgeheven.
Medisch-specialisten maken 32% uit van de respondenten en huisartsen 12% en apothekers
worden niet als zodanig apart benoemd. Het wordt niet duidelijk of de verdeling van de
respondenten over de beroepsgroepen evenredig dan wel representatief is. Gezien het feit dat
huisartsen en apothekers een belangrijke doelgroep voor het Geneesmiddelenbulletin zijn en
ondervertegenwoordigd, lijkt ook dit element een bepaalde vorm van bias te introduceren.
Bepaalde medisch-specialisten lijken volgens de ontbrekende gegevens in bijlage A te zijn
oververtegenwoordigd, zo geeft Significant aan. Maar of hiervoor is gecorrigeerd, wordt niet
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duidelijk gemaakt. Deze respondenten zijn benaderd via een directe mailing. Er wordt niet
aangegeven waarom dit is gedaan.
De medisch-specialisten zijn evenredig verdeeld over de verschillende typen ziekenhuizen.
Wederom wordt het begrip evenredig gebruikt in plaats van representatief. Het wordt niet
duidelijk gemaakt waarom voor deze niet-gebruikelijke verdelingsmaat wordt gekozen.
Hierdoor weet men niet of de resultaten representatief zijn voor de gehele groep gebruikers,
terwijl dat de opzet van het onderzoek had moeten zijn.
Een deel (n=203) van de reacties zijn uitgesloten, zo wordt aangegeven. Door ontbrekende
gegevens kan niet worden onderzocht in hoeverre sprake is van selectieve uitval. Toch
worden uitspraken gedaan over deze groep respondenten en ook wordt een interpretatie
gegeven van deze ontbrekende gegevens, zoals ’…mogelijk duidt dit erop dat het onderwerp
van deze enquête deze groep minder aanspreken of relevant is voor deze groep.’
In de laatste paragraaf wordt nader ingegaan op het gebruik van co-variabelen. Om een beeld
te krijgen van de invloed van het beroep op het gebruik van de informatievoorzieningen,
wordt ten behoeve van de vergelijkbaarheid een aantal beroepen samengevoegd. Afgezien van
het gegeven dat de samenvoeging opmerkelijk is, wordt niet duidelijk wat deze samenvoeging
betekent in het kader van de onderzoeksvragen. Daarin wordt hierover namelijk niets
vermeld.

Commentaar op hoofdstuk 4. Het landschap van farmacotherapeutische
informatievoorzieningen.
In paragraaf 4.1 is aangegeven dat de informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op onder meer
relevante documenten. Deze documenten worden echter niet gespecificeerd, waardoor
onduidelijk is of de gegeven informatie volledig is.
Op pagina 16 wordt aangegeven dat de strenge richtlijnen worden gehanteerd voor alle
betrokkenen bij een artikel. Dit is op zich juist, behalve dat de farmaceutische industrie ook
bij hoofdartikelen en prikborden over Nieuwe geneesmiddelen wordt geraadpleegd.
Bij punt 44 dient te worden toegevoegd dat ook patiënten informatie over geneesmiddelen in
het Geneesmiddelenbulletin kunnen vinden. Patiëntenverenigingen worden in voorkomende
gevallen ook als referent geraadpleegd.
Bij punt 46 wordt in kort bestek de werkwijze van het Geneesmiddelenbulletin besproken.
Aangegeven wordt dat dit de toegevoegde waarde van het blad is. Echter de gegeven
informatie is dermate summier dat het niet iedereen duidelijk kan en zal worden wat deze
werkwijze precies inhoudt. Dit is een gemiste kans. Zeker als dit wordt betrokken op het
gegeven dat het kabinet, de Eerste en Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer in 2011
hebben aangegeven dat de onafhankelijke positie van het Geneesmiddelenbulletin
gehandhaafd dient te blijven.
Bij punt 50 wordt bij de nascholing niet aangegeven dat het Geneesmiddelenbulletin een
instellingsaccreditatie wat betreft elektronische nascholing heeft gekregen van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG). Dit betekent dat
gemaakte toetsen automatisch worden geaccrediteerd en de punten worden bijgeschreven in
GAIA.
Bij punt 53 gaat het om ’medische hulpmiddelen’.
Bij punt 55 is de volgorde van de termen omgekeerd. Het Geneesmiddelenbulletin publiceert
regelmatig artikelen van Lareb en ook de, naar het oordeel van de redactiecommissie
belangrijke, mededelingen van het CBG worden geplaatst en voorzien van een commentaar.
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Bij punt 58 wordt duidelijk dat het ministerie van VWS kennelijk de opdrachten verstrekt aan
MB wat betreft de keuze van de nieuwe geneesmiddelen die worden besproken. Kennelijk
voert het IVM daarin geen zelfstandige koers. Dit gegeven is van groot belang.
Bij punt 59 wordt aangegeven dat MB niet opiniërend is. Hierin ligt een belangrijk
onderscheid met het Geneesmiddelenbulletin. Het Geneesmiddelenbulletin wil juist een
plaatsbepaling geven, omdat daar bij de lezers behoefte aan is. Gegeven het uitgebreide
systeem van raadplegen van deskundigen en het feit dat er voldoende expertise aanwezig is,
kan een dergelijke plaatsbepaling ook met voldoende wetenschappelijke onderbouwing
worden gegeven.
Bij punt 60 dient te worden aangegeven dat door MB aan deze sprekers niet de eis wordt
gesteld dat zij geen belangenverstrengelingen met de industrie hebben. Dit is een essentieel
onderscheid met het Geneesmiddelenbulletin.
Opmerkelijk is het gegeven dat wordt vermeld hoe IVM bezig is haar naamsbekendheid te
vergroten. Deze informatie wordt niet gegeven bij het Geneesmiddelenbulletin, terwijl
daarover voldoende is te melden en ook is gemeld.
Ook wordt vermeld dat de informatie van MB dynamisch is in de zin dat deze wordt
aangepast als er nieuwe informatie beschikbaar is. Het is van belang te melden dat dit ook van
toepassing is op het Geneesmiddelenbulletin. Nieuwe informatie wordt meegenomen als deze
nieuwe gezichtspunten opleveren ten aanzien van de plaatsbepalingen. Dat gebeurt zowel in
de hoofdartikelen als in de prikborden.
Bij punt 61 wordt de volgorde van de informatie omgedraaid. Er zijn namelijk weinig
bezoekers, wel is er sprake van een stijgende lijn. Is gecorrigeerd voor IP-adres? Met andere
woorden is dit een ’self-fullfilling prophecy’?
Bij punt 64 wordt niet vermeld of er sprake is van belangenverstrengeling bij deze externe
deskundigen.
Bij Toekomstperspectief wordt MB in een Pinokkio-rol geplaatst. Als dit het geval is, waarom
heeft Significant dan deze evaluatie willen doen als sprake is van ongelijke uitgangsposities
tussen het Geneesmiddelenbulletin en MB bij de aanvang van het onderzoek. Heeft men dit
gecommuniceerd met VWS?
Bij punt 65 is wederom de bijlage niet ingevuld, zodat geen uitspraak kan worden gedaan
over de representativiteit.
Bij punt 66 wordt gesteld dat alle bovengenoemde informatievoorzieningen de nadruk leggen
op het bevorderen van rationele farmacotherapie en gepast gebruik van geneesmiddelen. Dit is
opmerkelijk aangezien dit al vele jaren het exclusieve handelsmerk is van het
Geneesmiddelenbulletin en ook als zodanig staat vermeld in het colofon. Anderen hebben dit
handelsmerk kennelijk overgenomen of menen dat zij zich ook op dit gebied begeven. Maar is
dat terecht, aangezien veel organisaties zich niet uitsluitend daarmee bezighouden en
sommigen zich laten sponsoren door de farmaceutische industrie? Belangenverstrengelingen
met de industrie staan immers haaks op het bevorderen van rationele farmacotherapie.
Bij punt 68 dient te worden vermeld dat deze specifieke focus is opgelegd door het ministerie
van VWS, zoals eerder is vermeld.
Bij punt 71 worden het Geneesmiddelenbulletin en MB gelijkgesteld op onterechte gronden,
zoals eerder aangegeven. Alleen het Geneesmiddelenbulletin geeft plaatsbepalingen en dat is
de expliciete toegevoegde waarde van het bulletin voor de lezers. De tweede zin is een
aanname die niet is onderbouwd.
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Deze informatie staat nu bij punt 72. Van belang is dat het ministerie van VWS een extra
instituut wil hebben om artsen en apothekers te wijzen op informatie van de industrie waar
niet zozeer plaatsbepalingen worden gegeven.

Onderzoeksmethodologie en gehanteerde meetinstrumenten.
Hierboven zijn opmerkingen gemaakt ten aanzien van de onderzoeksvragen. Vastgesteld kan
worden dat deze multi-interpretabel zijn.
Het is gebruikelijk dat onderzoeksvragen in de vorm van hypothesen worden opgesteld,
zogenoemde nulhypothesen. Op basis van dergelijke nulhypothesen kunnen de uitkomsten
van een onderzoek worden geanalyseerd en kunnen hypothesen worden aanvaard dan wel
verworpen.
Het analyseren van onderzoeksgegevens gebeurt met statistische toetsen, waarna meestal kan
worden vastgesteld of een uitkomst significant is.
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Geneesmiddelenbulletin
VI.

UITKOMSTEN EN ANALYSE VAN DE UITKOMSTEN.

Bij punt 74 wordt gesteld dat er bij de interpretatie rekening wordt gehouden met de
kenmerken van gebruikers. Dit past echter niet binnen de vraagstellingen van het onderzoek,
aangezien het niet eerder is aangegeven. Kortom, er worden nieuwe analysen voorgesteld
maar deze worden niet verantwoord.
Als er sprake is van relevante verschillen in uitkomsten (maar dit begrip wordt niet
gedefinieerd) worden deze meegenomen. Significant geeft aan dat verschillen in kenmerken
niet worden getoetst. Methodologisch gezien bestaat het risico op dwalingen bij dergelijke
vage definities.
Bij punt 75 wordt gesteld dat naast onder meer het Geneesmiddelenbulletin ook
wetenschappelijke artikelen informatie geven en aanbieden. Hiermee wordt voorbijgegaan en
is ook niet eerder benoemd dat de artikelen die het Geneesmiddelenbulletin maakt, behoren
tot het domein van de wetenschap en als zodanig ook worden erkend (zie bv. Pubmedvermelding en de opname in de EMBASE-zoekmachine, nog toe te voegen bijlage van
publicaties in peer-reviewedtijdschriften).
Bij punt 77 is van belang dat het bereik in relatie dient te worden gezien met het doel
waarmee een bron wordt geraadpleegd en dat hier niet zozeer het bereik van de doelgroepen
wordt gemeten. De vraagstelling introduceert dus informatie-bias en bemoeilijkt de
interpretatie. Het percentage voor het Geneesmiddelenbulletin wordt in de tekst niet genoemd.
Voorts geldt dat MB onbekend is bij de doelgroep en het minst wordt gebruikt. Wat vindt het
ministerie van VWS hiervan?
Punt 78 geeft wederom aanleiding tot de introductie van informatie-bias aangezien de
vraagstelling onvolledig is en er geen rekening kan worden gehouden met aanvullende
analysen. Een gemiste kans.
Punt 79 oogt als een gebiaste vraag aangezien het goede antwoord vrij makkelijk wordt
gesuggereerd. In ieder geval had er een vraag moeten worden gesteld, die bovendien neutraal
geformuleerd dient te zijn.
Bij punt 80 ontbreekt het totale percentage evenals de percentages behorende bij de
afzonderlijke items en zijn zo niet interpreteerbaar.
Bij punt 81 kan niet worden volstaan met het benoemen van meningen maar dienen getallen
te worden genoemd. Want als het er bijvoorbeeld slechts 2 of 3 respondenten betreft dan is
het leggen van een associatie uiteraard not done.
Wie zijn in regel 4 van dit punt de gebruikers?
In diezelfde regel staat ’Er is aangegeven…’, even verder enkelen maar zonder het noemen
van getallen. Dit is dus nogal onduidelijke informatie en leidt tot problemen bij de
interpretatie. In feite maakt het de interpretatie onmogelijk.
De interpretatie van punt 82 is moeilijk aangezien de uitkomsten hadden moeten worden
opgesplitst naar andere gebruikerskenmerken. Terwijl op andere punten was aangegeven dat
dit zou worden gedaan, wordt dat bij dit belangrijke punt achterwege gelaten.
Uit punt 83 kan worden opgemaakt dat het de voorkeur heeft om de papieren editie van het
Geneesmiddelenbulletin te handhaven.
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Uit punt 86 kan worden opgemaakt dat aan interactiviteit, een aspect waarmee MB zich wil
profileren, vrijwel geen waarde wordt gehecht.
Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid worden hoog gewaardeerd. Uit de literatuur is bekend
dat betrouwbaarheid maar met name onafhankelijkheid is geassocieerd met het ontbreken van
banden met de farmaceutische industrie.
Bij punt 88 is de vraagstelling onvoldoende gespecificeerd waardoor resultaten, zoals eerder
al is vastgesteld, niet naar waarde kunnen worden geschat. Artsen gebruiken het FK om
gedetailleerde feitelijke informatie, zoals doseringen, interacties, contra-indicaties en
bijwerkingen, snel in te kunnen opzoeken. Apothekers gebruiken de Kennisbank van de
KNMP om dezelfde reden. Het maakt nogal uit met welk doel men informatie zoekt: een
dosering uitrekenen of bepalen welke positie een geneesmiddel inneemt in een behandeling.
Door dit aspect niet mee te wegen in de vraagstelling ontstaat informatie-bias.
Bij dit punt valt ook op dat er mogelijk sprake is van dubbeltellingen, aangezien er een
rubriek vaktijdschriften is en ook een rubriek Geneesmiddelenbulletin. Velen zien het
Geneesmiddelenbulletin ook als een vaktijdschrift.
Hier worden dus twee methodologische fouten gemaakt: informatie-bias en dubbeltellingen.
Bij punt 88 en 89 is het begrip ‘belang’ niet gedefinieerd waardoor wederom informatie-bias
wordt geïntroduceerd.
Bij punt 90 is opmerkelijk dat FTO’s relatief weinig bijdragen aan het besluitvormingsproces,
hetgeen verwonderlijk is. Dit is met name een activiteit van IVM dat in het verleden hoog
werd gewaardeerd. Ligt dit aan de representativiteit van de steekproef?
Bij punt 91 wordt duidelijk dat het Geneesmiddelenbulletin vooral door huisartsen wordt
gelezen, maar deze groep is relatief ondervertegenwoordigd in de steekproef.
Opmerkelijk is dat het gebruik het laagst is onder verpleegkundigen en andere die daarmee
zijn geclusterd. Het valt op dat hierbij geen kritische opmerkingen worden gemaakt. Deze
groepen behoren niet in eerste instantie tot de doelgroep van het Geneesmiddelenbulletin.
Bij artsen, apothekers, onderzoekers/docenten is het Geneesmiddelenbulletin bij iedereen
bekend.
Bij punt 92 valt weer op dat onvoldoende absolute getallen worden genoemd, hetgeen de
interpretatie onmogelijk maakt. Als echter een interpretatie wordt gedaan dan zou het kunnen
zijn dat 16 personen vinden dat het bulletin niets toevoegt aan hetgeen andere bronnen bieden.
Vermelding hiervan in de conclusie is dus zeker aangewezen.
Uit punt 93-95 kan worden geconcludeerd dat MB in vergelijking met het
Geneesmiddelenbulletin weinig tot geen betekenis heeft voor de doelgroep. Deze conclusie
behoort in de samenvatting teruggevonden te worden.
De opmerkingen bij punt 94 worden niet goed begrepen aangezien het
Geneesmiddelenbulletin hiervoor ook niet is bedoeld (zie ook onze opmerkingen bij punt 88).
In de onderzoeken die worden besproken in het Geneesmiddelenbulletin worden bijvoorbeeld
bewust geen doseringen genoemd. Artsen en apothekers zullen om die reden het bulletin ook
niet raadplegen, aangezien die informatie er niet in te vinden is. En dat weten die artsen en
apothekers ook, vandaar dit op het eerste gezicht vreemde antwoord. Wat dat betreft weten
artsen en apothekers precies wat ze aan het Geneesmiddelenbulletin hebben.
Bij punt 94 ontbreekt de vergelijking met MB.
Ook bij punt 95 worden schijnbaar opmerkelijke zaken gepresenteerd terwijl deze elementen
bij artsen en apothekers in voldoende mate bekend zijn. Het Geneesmiddelenbulletin schrijft
vrijwel niet over geneesmiddelenkosten. De term ‘Specifieke doelgroepen’ is in dit verband
slecht gedefinieerd, hetgeen opnieuw aanleiding geeft tot informatie-bias, zo langzamerhand
een repeterend verhaal. Hier wordt ook het FK genoemd dat voor deze informatie inderdaad
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het meest geschikt, maar hier wordt het gepresenteerd alsof het een tekortkoming van het
Geneesmiddelenbulletin is. Voor de samenvatting is dit wel van belang.
Bij punt 96 is van belang wie deze groep van 3% is, voor zover hier enig belang aan dient te
worden gehecht. Als er sprake is van overlap, vinden gebruikers dit niet bezwaarlijk.
Bij punt 97 is uiteraard van belang dat het Geneesmiddelenbulletin als (belangrijke) referent
optreedt bij de NHG-Standaarden en dat in het FK gebruik wordt gemaakt van de artikelen in
het Geneesmiddelenbulletin. Toch wordt deze essentiële achtergrondinformatie niet vermeld
en is het de vraag of de onderzoekers hiermee bekend waren. Overlap met MB is ook niet
verwonderlijk omdat MB de informatie van het Geneesmiddelenbulletin gebruikt. Kortom,
hier vliegen de onderzoekers wel behoorlijk de bocht uit.
Punt 99 is van belang voor de continuïteit van de papieren editie. Kennelijk is hier duidelijk
behoefte aan, zoals ook uit eigen enquête blijkt. Ook een groot deel van de internetgebruikers
geeft aan de papieren editie te gebruiken.
Is ook gevraagd naar het gebruik van de papieren editie én de website?
Bij punt 100 komt naar voren dat niet iedereen de website kent. De vrije toegankelijkheid
hiervan verdient wat extra aandacht te krijgen.
Punt 102 bevat belangrijke informatie die in de samenvatting terug dient te komen.
Punt 103 komt niet betrouwbaar over aangezien de vraag niet specifiek genoeg is. Uit de
beantwoording valt niet op te maken wat de respondenten hier mee willen aangeven. Bureau
Significant trekt hier evenwel wel conclusies uit. Zoals eerder is aangegeven, is hier sprake
van informatie-bias.
Punt 104 is eerder aan de orde geweest. Toch wordt hier wederom geen rekening gehouden
met de doelgroep van het bulletin. Hier lijkt sprake te zijn van informatie- en selectie-bias.
Bij punt 105 wordt gevonden dat het Geneesmiddelenbulletin voor veel mensen een
informatievoorziening is die uitgebreide, gedegen en geordende informatie geeft. Het wordt
over het algemeen goed gewaardeerd. Significant stelt dat de informatie in het bulletin in lijn
is met de positionering van het bulletin als onafhankelijk. Toch stelt Significant hier wat
tegenover, namelijk dat enkele respondenten iets anders vinden. Hier zijn getallen van belang,
anders overtuigt deze passage niet en lijken andere bedoelingen aan de vermelding hiervan ten
grondslag te liggen.
Bij punt 106 worden wederom details beklemtoond die absoluut niet breed worden gedragen
door de rest van de respondenten. De vraag is wat hier de achtergrond van is en waarom geen
cijfers worden gepresenteerd.
Bij punt 107 wordt geconcludeerd dat van degenen die de kwaliteit van de zoekfunctie van
belang vinden, deze hoog scoort.
Bij punt 108 wordt vastgesteld dat het een taak van de overheid is om onafhankelijke
farmacotherapeutische informatie te financieren, geheel in lijn met de motivatie van de
oprichting van het bulletin in 1967.
Bij punt 109 wordt geconcludeerd dat de invloed van het Geneesmiddelenbulletin op het
gepaste gebruik van geneesmiddelen voornamelijk indirect is. Ook hier is de vraagstelling een
beperkende factor bij het vaststellen van conclusies. Want wat wordt verstaan onder indirect?
Bij punt 111 wordt duidelijk dat de bekendheid van MB onder de respondenten gering is,
respondentaantallen van 17 en 20 maken dit duidelijk. Significant geeft aan dat mogelijk
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sprake is van een vertekend beeld vanwege de kleine omvang van de groepen. Bedoeld
Significant hiermee dat zij een verkeerde steekproef heeft getrokken? Als dat zo is, dan dient
dit te worden benoemd. Als men meent dat dit niet zo is, dan is deze toelichting overbodig en
dient het als een feit te worden gepresenteerd. Een feit overigens dat regelmatig terugkomt.
Bij punt 112 wordt de onbekendheid van MB toegeschreven aan het feit dat men niet was
geattendeerd op deze informatievoorziening. Dit is merkwaardig want IVM heeft in
samenwerking met VWS veel geld en tijd in de promotie van MB gestopt. In het volgende
hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan, maar hier dringt zich al de constatering op dat de
promotiecampagne (reclamespotjes op de radio, door de industrie gesponsorde
onderzoeksberichten op het NOS-Journaal en in Nieuwsuur, etc.) niet is geslaagd. In dat
verband zouden vragen ten aanzien van IVM gepast zijn. Dat is niet gebeurd.
Bij punt 113 wordt vastgesteld dat MB een relatief weinig genoemde informatievoorziening
is. Dit is juist, maar niet volledig. Ook in absolute zin is het een nauwelijks gebruikte
informatievoorziening. Waarom vermeldt Significant dit niet? Wellicht is het aangewezen om
een begrippenlijst waarin de begrippen relatief en absoluut worden toegelicht op te nemen bij
volgende onderzoeken door Significant.
Apart wordt nog vermeld dat 1% van de respondenten MB gebruikt bij het voorschrijven.
Waarom worden dergelijke details wel vermeld?
Bij punt 114 wordt vermeld dat de geringe bekendheid van MB de interpretatie van de
enquêteresultaten ten aanzien van de overige thema’s niet goed mogelijk is. Vervolgd wordt
met de opmerking dat op basis hiervan ook geen conclusies kunnen worden getrokken. Dit
verbaast.
Bij punt 115 worden niet-significante resultaten aangedragen om iets over overlap van
informatie te zeggen. Waarom worden dergelijke kleine aantallen de moeite van het
vermelden waard geacht? Het is toch duidelijk dat deze vermelding in het belang van de grote
aantallen overbodig is. Als men het dan toch vermeldt dan zou het aardig zijn geweest wie die
ene persoon is de overlap bezwaarlijk vindt. Mogen wij een suggestie of een educated guess
doen?
Bij punt 116 wordt de overlap met het Geneesmiddelenbulletin genoemd. Het gaat om 10
respondenten, dat is ongeveer 1% van het totale respondenten, en lijkt niet-significant. Maar
het is ook niet verwonderlijk aangezien MB gebruik maakt van de informatie die het
Geneesmiddelenbulletin geeft.
Waar is punt 117 gebleven?
Bij punt 119 wordt genoemd dat het discussieforum het minst vaak wordt geraadpleegd. Maar
dit is wel de bron waarmee MB zich tracht te profileren. Vastgesteld moet worden dat dit dus
niet is geslaagd, met name zijn dus de jonge bezoekers niet bereikt. Dit is een punt voor de
samenvatting.
Bij punt 120 wordt evenals elders in het rapport een Top-5 genoemd, maar nergens is eerder
aangegeven dat dit een belangrijke maat is en waarom dat zo zou moeten zijn.
Bij punt 121 worden detailgegevens gepresenteerd en dan is het van groot belang voor de
juiste interpretatie wie deze respondenten zijn.
Ook voor punt 122 geldt hetzelfde dat al meermalen is vastgesteld. Kennelijk zijn 5 personen
bereid voor MB te betalen.
Hetzelfde geldt voor punt 123.
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VII. RELATIE PARAGRAAF BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN MET ONDERZOEKSUITKOMSTEN.
In de inleiding van hoofdstuk 6 wordt bij punt 124 aangegeven dat de confrontatie van het
gebruik van en de ervaringen met informatievoorzieningen inzicht geven in het
maatschappelijk rendement van het Geneesmiddelenbulletin en MB in relatie met andere
informatievoorzieningen.
Daar waar eerder het begrip maatschappelijk rendement niet is gedefinieerd, wordt hier nu
wel een poging daartoe gedaan. Maar de definitie is niet hard, want Significant beperkt zich
tot het verkrijgen van inzicht in het maatschappelijk rendement en dan wel vooral in relatie tot
andere informatievoorzieningen. Dat inzicht in het maatschappelijk rendement wordt
verkregen uit de confrontatie tussen het gebruik van en de ervaringen met
informatievoorzieningen in relatie tot ander informatievoorzieningen.
In het kader van het begrip maatschappelijk rendement had ook kunnen worden verwezen
naar hetgeen oud-minister Borst van VWS hierover heeft gezegd (‘Zinnig en zuinig’). In dat
verband worden waarschijnlijk miljoenen euro’s bespaard door de artsen die de negatief
beoordeelde nieuwe geneesmiddelen niet of minder voorschrijven.
Als we deze gegevens relateren aan de opdracht die Significant van VWS heeft gekregen en
die is opgenomen in bijlage G, dan is sprake van een discrepantie tussen hetgeen Significant
rapporteert en hetgeen VWS als opdracht heeft gegeven aan Significant. Die opdracht bestond
er namelijk in te onderzoeken of er voldoende maatschappelijk rendement wordt behaald door
het Geneesmiddelenbulletin en MB.
De term voldoende is niet gedefinieerd, maar als het gebruik en de ervaring van het
Geneesmiddelenbulletin wordt vergeleken met dat van MB, dan is slechts één conclusie
mogelijk. Deze conclusie wordt echter niet getrokken. Waarom wordt er geen conclusie
getrokken over MB?
Wel worden bij punt 125 niet eerder genoemde aspecten benoemd die van belang zijn ten
aanzien van het maatschappelijk rendement. Waarom zijn deze aspecten niet vooraf benoemd,
er is immers al meerdere keren onderzoek verricht naar het Geneesmiddelenbulletin?
Bij punt 127 wordt het maatschappelijk rendement, dat overigens nog steeds niet hard en
duidelijk is gedefinieerd, van het Geneesmiddelenbulletin redelijk tot goed genoemd. Maar
wat is redelijk tot goed? Nergens wordt in de punten 127 tot en met 130 het rendement in
relatie tot het doel van het Geneesmiddelenbulletin benoemd. Waarom gebeurt dat niet?
Bij punt 128 wordt geconcludeerd dat het Geneesmiddelenbulletin vooral een indirecte
invloed heeft op het gedrag van voorschrijvers. Maar deze conclusie kan in het geheel niet
worden getrokken omdat dit niet door Significant is onderzocht. Significant heeft alleen een
vragenonderzoek naar de meningen en intenties van voorschrijvers en afleveraars gedaan.
Uiteraard is sprake van een directe invloed van het Geneesmiddelenbulletin op voorschrijvers.
Daartoe in de jaren negentig van de vorige eeuw een promotieonderzoek aan de
Rijksuniversiteit Groningen verricht naar de directe invloed van het Geneesmiddelenbulletin
op voorschrijvers. Daaruit komt naar voren dat die invloed van het Geneesmiddelenbulletin
op het gedrag van voorschrijvers substantieel is. Is bureau Significant van mening dat zij door
het bevragen van de intenties en meningen van voorschrijvers en afleveraars een uitspraak kan
onderbouwen over de directe invloed van het Geneesmiddelenbulletin op het
voorschrijfgedrag? Wij zien daar graag de verantwoording voor. Maar waarom wordt dit
onderzoek in het geheel niet genoemd? Is het de mening van VWS en Significant dat effecten
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die eenmaal zijn vastgesteld, zoals in het onderzoek van Denig, steeds maar weer moeten
worden herhaald?
In bijlage I en J is het proefschrift dat hier wordt bedoeld opgenomen met een samenvatting in
het Nederlands. Interessant is dat op pagina 176 tweede alinea wordt gesteld dat ’...de
informatie in het bulletin over de behandeling van nierkolieken de kennis en het
gerapporteerde gedrag significant bleek te beïnvloeden’. Hiertegenover wordt door
Significant gesteld dat de invloed van het Geneesmiddelenbulletin vooral indirect is. De
conclusie kan slechts zijn dat Significant geen uitspraken kan doen over welke wijze de
invloed van het bulletin in de praktijk uitwerkt omdat zij dat niet heeft onderzocht. En als men
al meent dat wel te kunnen doen dan komt men met een onderzoek (vragenlijstonderzoek) dat
tot de laagste categorie van wetenschappelijk bewijs wordt gerekend. Het promotieonderzoek
waarop wordt gedoeld was een interventieonderzoek en behoort tot de hoogste categorie van
wetenschappelijk bewijs. Zo worden de zaken op hun kop gezet: onderzoek met de hoogste
categorie van wetenschappelijk bewijs wordt verdrongen door een onderzoek met de laagste
categorie van wetenschappelijk bewijs. Dit is methodologisch onjuist en waarschijnlijk ook
juridisch niet te verdedigen.
Het bedoelde onderzoek is gepubliceerd in een peer-reviewedtijdschrift, namelijk als Denig P,
et al. Impact of a drug bulletin on the knowledge, perception of drug utility, and prescribing
behavior of physicians. Ann Pharmacother 1990; 24: 87-93. Overigens onderstreept dit het
gegeven dat publicaties van of over het Geneesmiddelenbulletin behoren tot het domein van
de wetenschap en niet tot dat van de marketing.
Voorts blijft onbelicht dat de invloeden van informatievoorzieningen, zoals het
Geneesmiddelenbulletin, vooral ook onbewust plaatsvindt. Dergelijke invloeden worden niet
gevonden met een vragenlijstonderzoek.
Punt 129 borduurt verder op de hierboven genoemde onzuiverheden. Uit het proefschrift
blijkt dat de invloed van het Geneesmiddelenbulletin wel degelijk ook direct plaatsvindt.
Significant trekt conclusies op basis van niet helder gedefinieerde begrippen, onvoldoende
geraadpleegde literatuurbronnen en onderzoeksmethoden die niet geschikt zijn om te meten
hetgeen beoogt wordt te meten. Eerder is dit ook al aangegeven.
Punt 130 is een onvolledige weergave van hetgeen beoogt werd te onderzoeken. Het FK is
een belangrijke bron, maar wordt door vooral artsen, en niet door apothekers, gebruikt
vanwege praktische aspecten, zoals het opzoeken van doseringen, contra-indicaties en
interacties. Door dit aspect niet te benoemen, wekt de rapportage van Significant de indruk
naar een bepaald doel te willen redeneren. En dat doel glijdt geleidelijk in de komende
pagina’s in het document.
De punten 131 tot en met 134 geven aan dat MB vrijwel onbekend is, vrijwel geen invloed
heeft en dat haar bijzondere aandachtspunt, namelijk de interactiviteit, niet wordt
gewaardeerd. Wie zijn die personen die MB wel waarderen? Inzicht in de achtergrond van
deze personen is essentieel.
Voordat paragraaf 6.2 wordt besproken, had bureau Significant, nadat het de gegevens over
het Geneesmiddelenbulletin en MB heeft gegeven in de punten 125 tot en met 134, kunnen
vaststellen dat het IVM met MB niet beantwoordt aan het beoogde doel en dat het geen plaats
heeft naast het Geneesmiddelenbulletin. Waarom vindt deze vaststelling niet plaats? Heeft dat
te maken met het feit dat VWS de opdrachtgever is van de nieuwe geneesmiddelen die dienen
te worden behandeld door MB? Kan uit het feit dat geen conclusies worden getrokken worden
afgeleid dat de positie van MB moet worden verstevigd door het gebruik te laten maken van
en samen te laten werken met het Geneesmiddelenbulletin en daarmee de onafhankelijke
positie van het Geneesmiddelenbulletin en daarmee zijn bestaansrecht te ondermijnen? Het
heeft er alle schijn van, zoals in de komende pagina’s van het rapport van Significant zal
blijken.
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In punt 135 wordt gesteld dat uit het onderzoek naar voren komt dat meer maatschappelijk
rendement kan worden behaald als informatie minder versnipperd ter beschikking wordt
gesteld. Maar dat heeft Significant in het geheel niet onderzocht en dus is deze vaststelling
onjuist. Het lijkt er op dat hier sprake is van een beleidsvoornemen van VWS dat door
Significant wordt verwoord.
In hetzelfde punt wordt aangegeven dat samenwerking tussen informatievoorzieningen kan
bijdragen aan het vergroten van het maatschappelijk rendement, bijvoorbeeld door meer
onderlinge verwijzingen en afstemming van agenda’s. Ook dit is echter niet onderzocht door
Significant en is eveneens een beleidsvoornemen ofwel een wens van VWS, of misschien
zelfs van Significant. Uit deze opmerking blijkt dat Significant zijn eigen
onderzoeksresultaten niet objectief en neutraal kan beoordelen aangezien ze deze stellingen
niet heeft onderzocht. Bovendien is bekend dat de informatie van het Geneesmiddelenbulletin
al wordt gedeeld met vooral onafhankelijke informatiebronnen, zoals het NHG. Dat MB en
het FK er ook gebruik van maken is duidelijk.
In punt 136 gaat Significant verder met het aandragen van specifieke mogelijkheden tot
verhoging van het maatschappelijk rendement. Dat is nogal merkwaardig, want Significant
heeft nog steeds niet aannemelijk gemaakt dat er iets schort aan het maatschappelijk
rendement van het Geneesmiddelenbulletin.
Punt 137a sluit aan bij het onderzoek naar de digitalisering van het Geneesmiddelenbulletin.
Deze informatie zal graag worden gedeeld met de uitvoerder van dat onderzoek. Opmerkelijk
is dat deze gegevens ook geheel aansluiten bij de grote enquête die het
Geneesmiddelenbulletin onder zijn lezers heeft uitgevoerd. Hier verwijst Significant
overigens niet naar, terwijl men wel, via de opdrachtgever VWS, om deze gegevens had
gevraagd en in bezit heeft.
Bij punt 137b begeeft Significant zich op glad ijs: welke methodologische en statistische
overwegingen hebben een rol gespeeld bij het vermelden van deze statistisch niet-significant
en maatschappelijk niet-relevante mening van enkele respondenten? Benadrukt dient te
worden dat er altijd personen zullen zijn die het niet eens zijn met de mening die het bulletin
uitdraagt. Dat is niet verbazingwekkend. Wel verbazingwekkend is dat Significant dit
benoemt. Afgezien daarvan gaat het om slechts enkele respondenten en dient Significant aan
te geven uit welke doelgroep deze personen komen.
Bij punt 137 c borduurt Significant voort op onderdelen die van relatief weinig belang zijn.
Dat bepaalde rubrieken door sommigen niet of minder worden gelezen is niet zo relevant voor
een tijdschrift dat zich breed richt op het bevorderen van rationele farmacotherapie. Het is een
gegeven uit de marketing dat boodschappen zo vaak mogelijk moeten worden herhaald om
effect te sorteren. Ook door bij een minderheid van lezers bewustzijn te creëren omtrent
bepaalde aspecten van farmacotherapie is al veel bereikt. ‘Zegt het voort’, is daarbij een
devies. Ook bij dit punt geldt dat Significant duidelijk moet maken wie deze lezers zijn die
deze rubrieken niet waarderen. Significant had nooit hierover een conclusie dienen te trekken
omdat geen vergelijking is gedaan met eerder gegevens omtrent de mening van lezers over
deze rubrieken. Van belang is daarbij dat deze rubrieken nog maar enkele jaren in gebruik
zijn.
In dit verband zijn de mogelijke aanpassingen wederom niet gebaseerd op degelijk onderzoek.
Hier rijst de vraag of de keuze van de zogenaamd ’weinig gelezen rubrieken’ niet is
ingegeven doordat de respondenten een ’gekleurde’ achtergrond hebben. Dit valt niet voor
ons te controleren.
Punt 137d is wederom van het hetzelfde laken een pak. Ditmaal verwijzen wij naar hetgeen
hierboven als is aangeduid.
Bij punt 138, over de verhoging van het maatschappelijk rendement van MB, dient eerst te
worden vastgesteld dat dat rendement er niet is. Kennelijk dient hier iets aan te worden
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gedaan. Maar sinds wanneer worden door de overheid niet-renderende organisaties in het
leven gehouden?
De opmerking dat velen niet zijn geattendeerd op MB snijdt geen hout, want in de
promotiecampagne is veel tijd en geld gestoken.
Bij punt 139 wordt genoemd dat de geringe naamsbekendheid van MB wellicht te maken
heeft met het feit dat MB pas sinds kort bestaat. De redenering van het kortdurende bestaan
wordt niet van toepassing geacht op de rubrieken van het prikbord van het
Geneesmiddelenbulletin. Zou dit niet ook een rol hebben kunnen spelen?
Grote verbazing treft ons als wij 142 lezen over de rol van VWS en het zogenaamd
’versnipperd’ beschikbaar zijn van informatie. Het lijkt of de auteur(s) van dit gedeelte
anderen zijn dat de auteurs van de rest van het rapport. Hier worden uitspraken gedaan die in
de rest van het rapport in het geheel niet voorkomen, dan wel voortvloeien uit
onderzoeksresultaten.

Samengevat bevat het concept rapport een groot aantal ernstige tekortkomingen die in een
van de volgende categorieën thuis horen:
- Geen aandacht/informatie voor de context/achtergrond van het
Geneesmiddelenbulletin
- Feitelijke onjuistheden
- Methodologische fouten
- Bias bij het interpreteren van een aantal waarnemingen
- Ontbreken van belangrijke bijlagen
- Ontbreken van management samenvatting en conclusies.
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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
2
3

De wens van het Geneesmiddelenbulletin (GeBu) en het College voor Zorgverzekeringen
(CVZ) om uit elkaar te gaan.
De wens om de Teratologie InformatieService (TIS) los te maken van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
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 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
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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 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
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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 ‘meta-richtlijn’ 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 achteraf voorzien van een onafhankelijk ‘GGPkeurmerk’, 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
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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bestaat of dat een richtlijn het GGP-keurmerk (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 GGP-keurmerk.
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 opgenomen 6.
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 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 farmacotherapie 8, 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
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.
8
Voorbeelden: nieuwe producten, nieuwe indicaties, nieuwe gegevens over werkzaamheid en veiligheid,
nieuwe prijzen, etc..
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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 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
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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, contra-indicaties (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 CBG 10. 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.
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:


9

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.

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.
11
Gebruik van ongeregistreerde geneesmiddelen in klinisch onderzoek valt buiten de scope van deze
opdracht.
10
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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
2
3

Het registreren en beoordelen van spontane meldingen van (mogelijke) bijwerkingen, met
name de ernstige bijwerkingen.
Het actief volgen van bepaalde geneesmiddelen, met name producten die nieuw op de
markt zijn.
Het actief volgen van geneesmiddelgebruik bij bepaalde patiëntengroepen, met name
groepen die ondervertegenwoordigd zijn in klinisch onderzoek14.

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 (IBtekst), ‘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).

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.
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.
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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.
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.

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 IB-tekst (bron:
CBG).
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 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

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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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

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.

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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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 TIScapaciteit vraagt en er door bundeling met de Lareb-monitoring wellicht efficiencyvoordelen 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 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.
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Het GeBu publiceert ook nu al over allerlei nieuwe informatie die relevant kan zijn voor
plaatsbepalingen. Deze functie moet verder worden versterkt25, 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 reclame-uitingen van de industrie
van een wetenschappelijke beschouwing worden voorzien.
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.

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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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.



Het juiste gebruik: een eenmaal gekozen geneesmiddel wordt zodanig gebruikt dat het
daadwerkelijk effectief, veilig en doelmatig is.

Gebu +
Gebu -

Kompas +
Kompas +

TIS +
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.



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 +

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.



Off label: geregistreerde geneesmiddelen die gebruikt worden voor een andere indicatie
dan de geregistreerde.



Ongeregistreerd: geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn.

Gebu +
Gebu +
Gebu -

Kompas +
Kompas +
Kompas +

TIS +
TIS +
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.



Beoordelen: het beoordelen van de beschikbare informatie, met als doel om conclusies te
trekken over productinformatie en/of plaatsbepaling.



Ontsluiten: het beschikbaar stellen van de informatie en daarop gebaseerde conclusies aan
de doelgroepen.

Gebu Gebu +
Gebu +

Kompas Kompas +
Kompas +

TIS +
TIS +
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.
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Gebu 

Gebu 

TIS +

Kompas +

TIS +

Tijdschrift: informatie wordt verspreid via een eigen tijdschrift.

Gebu +


Kompas -

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

Kompas -

TIS -

Artikel: informatie wordt verwerkt tot (wetenschappelijke) artikelen die gepubliceerd
worden.

Gebu -

Kompas -

TIS +



Presentatie: medewerkers geven presentaties met behulp van de informatie.



Website: de informatie kan gevonden worden op de website van de organisatie.

Gebu Gebu +



Kompas Kompas +

TIS +
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.



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



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



Geen onderliggende gegevens: persoonlijke opinies.

Gebu +
Gebu +
Gebu Gebu +

Kompas +
Kompas +
Kompas +
Kompas -

TIS +
TIS +
TIS +
TIS -

Doelgroepen
Deze informatie wordt ter beschikking gesteld aan een aantal doelgroepen:


Artsen: huisartsen en specialisten.



Apothekers: openbare apothekers en ziekenhuisapothekers.



Verloskundigen



Verzekeraars

Gebu +
Gebu +
Gebu Gebu -

Kompas +

TIS +

Kompas +

TIS +

Kompas -

TIS +

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.



Opleiding: informatie wordt gebruikt ten behoeve van opleiding, bij- en nascholing.



Individuele zorg: informatie wordt gezocht als de casus van een individuele patiënt daar
aanleiding toe geeft.

Gebu +
Gebu +
Gebu -

Kompas Kompas +
Kompas +

TIS TIS +
TIS +

Financiering
De hiervoor beschreven taken worden vanuit verschillende bronnen gefinancierd26:


Overheid: geld van het ministerie van VWS, via subsidie of anderszins.



Beroepsgroepen: bijdrage van de doelgroep(en) die het gebruiken.

26

Gebu +

Kompas +

TIS +

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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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.



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

Gebu +
Gebu 

Kompas +
Kompas 

TIS +
TIS -
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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 geneesmiddelgebruik 28 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 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 ENTISverband) 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.

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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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.
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 RIVMbudget 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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BIJLAGE B.

Geneesmiddelenbulletin

Andere organisaties die zich met Farmacotherapie
bezighouden: missies, verschillen met het Gebu en
mogelijke veranderingen: Reactie Geneesmiddelenbulletin.
Inleiding: Tot nu heeft het Gebu in zijn reactie op het Conceptrapport
Informatievoorziening professionals uitsluitend uitgelaten over de eigen positie. Het
Gebu heeft bewust geen opmerkingen gemaakt over andere organisaties in het veld. Op
uitdrukkelijk verzoek van de heren Hurts en van Bijsterveldt geeft het Gebu nu wel een
mening over de in het conceptrapport genoemde organisaties CVZ,
Farmacotherapeutisch Kompas (FK) , Commissie Farmaceutische Hulp (CFH), College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), Landelijk bureau bijwerkingen (Lareb) en
Doelmatig geneesmiddelengebruik (DGV). De achtergrond van deze vraag van VWS is de
volgende:
Vraagstelling: Wat zijn de verschillen met andere organisaties op het gebied van
informatievoorziening aan professionals, waardoor het Gebu (of bepaalde artikelen
daarvan) nodig is? Dit alles vanuit het oogpunt van bezuiniging van VWS: zoveel mogelijk
dubbel werk vermijden. Met de notatie: er wordt door diverse organisaties te hard
geroepen dat ze onmisbaar en uniek zijn…
Uitgangspunten van het Gebu zijn haar onafhankelijkheid en het wetenschappelijk
proces waarmee ze werkt.
CVZ


Missie

’Het CVZ borgt en ontwikkelt de publieke randvoorwaarden van het
zorgverzekeringsstelsel, zodat de burgers hun aanspraak op zorg kunnen realiseren.’
Pakketbeheer: adviseren over de samenstelling van het basispakket en verduidelijken
wat daartoe behoort. Het CVZ let erop dat in het basispakket alle noodzakelijke zorg zit
en dat iedereen daarvan op de hoogte is.


Verschil met Gebu

Het Gebu buigt zich niet over wat er in een “basispakket” zou moeten zitten of wat de
overheid zou moeten vergoeden. Het Gebu kijkt naar de wetenschappelijke kwaliteit van
onderzoeken die er met geneesmiddelen zijn verricht. Het Gebu maakt een
plaatsbepaling waarin staat of een behandeling met een nieuw geneesmiddel iets
toevoegt aan de bestaande therapie. De kosten vormen hier slechts beperkt onderdeel
van. De artikelenkeuze van het Gebu richt zich niet alleen op nieuwe middelen maar ook
op bestaande, met name als daar nieuwe onderzoeken, meta-analysen of bijwerkingen
over zijn gepubliceerd. Het Gebu kiest soms onderwerpen waarover CVZ (of
Kompas/CFH) geen mening hebben, zoals: voedingssupplementen, antibiotica in de
veehouderij, uitleg over nomenclatuur monoklonale antilichamen, het gebruik van
combinatiepreparaten, keuze van geneesmiddelen bij zwangerschap en borstvoeding,
uitleg over verschillende typen farmaco-epidemiologische onderzoek en gepegyleerde
therapeutische eiwitten. Dergelijke artikelen passen bij de door de lezers gewaardeerde
nascholingsfunctie van het Gebu.
Ook kan de Gebu-redactie zich kritisch uitlaten over de overheid, i.t.t. CVZ welke een
overheidsinstantie is. Dit speelde onder meer bij de HPV-vaccinatie.
Voorts toetst het CVZ nieuwe geneesmiddelen op basis van wettelijke criteria, die niet
per se altijd wetenschappelijke behoeven te zijn.
CVZ zou stelselmatig het gehele geneesmiddelpakket elke twee jaar moeten beoordelen
(zoals de Cochrane Collaboration) en hun adviezen moeten aanpassen aan de meest
recente literatuur. Dit zou waarschijnlijk een taak zijn die CVZ aan CFH en/of
Kompasredactie moet toedelen. Verder zouden ze bij de literatuurbeoordeling van
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effectiviteit en bekende , veelvoorkomende bijwerkingen alleen uit moeten gaan van
artikelen met het hoogste bewijs (RCT’s), in plaats van allerlei gepubliceerde en
ongepubliceerde onderzoeken. Indien ze op deze wijze zouden werken, zou
samenwerking op het gebied van hoofdartikelen mogelijk zijn. Verder moet er een
oplossing gevonden worden voor de kwetsbaarheid van CVZ voor aanvallen van de
industrie. Deze kwetsbaarheid ontstaat doordat CVZ grotendeels bepaalt in zijn advies
aan de minister of een product voor vergoeding in aanmerking komt. Alles wat CVZ
publiceert komt zo in de bijzondere belangstelling van de industrie te staan, waardoor
publicaties (zoals van Gebu) gefrustreerd worden.
Het is niet mogelijk gebleken de onafhankelijkheid van het Geneesmiddelenbulletin
binnen het CVZ te garanderen. Hoewel er, toen Gebu onder CVZ viel, een redactiestatuut
bestond waarin deze onafhankelijkheid vastgelegd was, bleek in de praktijk de insteek
van CVZ en het Geneesmiddelenbulletin fundamenteel te verschillen en tot problemen te
leiden als een industrie het Gebu via het CVZ aansprak. De manager en de juridische
medewerkers konden de onafhankelijkheid van het Gebu niet verwoorden of verdedigen,
hetgeen het functioneren van het Gebu bemoeilijkte en op termijn zelfs de
onafhankelijkheid – de kernwaarde van het Gebu – zou hebben kunnen aantasten.
Farmacotherapeutisch Kompas en CFH


Missie

De missie van het Kompas en de CFH is afgeleid van CVZ. Het Kompas pretendeert niet
meer te zijn dan een boek en website over geneesmiddelen en hun toepassing. Ze willen
praktische informatie geven, en ook de plaats binnen de behandeling, de kosten en of ze
worden vergoed. De inleidende hoofdstukken geven overzichten met aanwijzingen over
geneesmiddelenkeuze. Per preparaat wordt een CFH-advies gegeven. De CFH is een
commissie van CVZ met als taak ‘rapporteren aan bestuur CVZ t.b.v. advisering van de
minister over farmaceutische hulp en advisering aan NZa over intramurale
geneesmiddelen’.


Verschil met Gebu

De CFH beoordeelt vooral nieuwe middelen, waarbij de laatste jaren steeds meer
intramurale geneesmiddelen, die niet voor de eerste lijn zijn bestemd. Er komt slechts
zelden een herwaardering van een bestaand product voor. Het Gebu beoordeelt,
regelmatig, de literatuur van een geneesmiddel of groep geneesmiddelen. Ook kan de
Gebu-redactie zich kritisch uitlaten over de overheid, i.t.t. de CFH die zetelt bij de
overheidsinstantie CVZ.
De criteria die Gebu hanteert bij zijn beoordeling zijn anders dan de CFH. Eén van de
belangrijkste conclusie van beoordelingen door de CFH is de plaats van het middel in het
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), met andere woorden of een middel al dan
niet wordt vergoed. Deze conclusie gaat vervolgens als advies naar de minister van VWS.
De criteria die worden gehanteerd om de plaats van het middel te bepalen, zijn de
criteria voor de onderlinge vervangbaarheid. Methodologische aspecten zijn hierbij niet
aan de orde, in tegenstelling tot die bij het Gebu. Het gaat daarbij om de interne en
externe validiteit, bias en confounding. Deze komen wel aan de orde in de
Farmacotherapeutische rapporten, maar daarbij wordt ook methodologisch zwakkere
onderzoeken en niet-gepubliceerde onderzoeken gebruikt. De conclusies van de
rapporten zijn derhalve een compromis en kunnen niet worden betiteld als rationele
farmacotherapie, die zich uitsluitend baseert op het beste bewijs.
Het Gebu richt zich voorts meer op de eerste lijn met de artikelenkeuze.
Het Gebu geeft geen mening over vergoedingen.
Het Gebu komt maandelijks uit, het Kompas jaarlijks. De CFH-adviezen komen soms niet
overeen met de plaatsbepalingen van het Gebu. Voorbeeld: Zaldiar. Dat is door de
CFH/Kompasredactie om een kort geding te voorkomen gewijzigd van rood naar zwart.
De firma Grunenthal adverteert nu weer, dat Zaldiar “in het zwart” staat in tegenstelling
tot paracetamol/codeine, dat nog in het rood staat. Het Gebu heeft een artikel gewijd
aan het nut of de afwezigheid van nut van combinatiepreparaten en zal Zaldiar altijd
afraden.
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Voorts reageert het Gebu op gepubliceerde artikelen in andere ‘peer reviewed’tijdschriften. In de plaatsbepalingen worden vervolgens actuele, kritische en door
deskundigen gegeven praktische adviezen voor de eerste lijn gegeven. De CFH speelt
niet in op de actualiteit.
In de praktijk zijn de verschillen tussen FK/CFH en Gebu als volgt te verduidelijken.
Hoe werkt een dokter in zijn spreekkamer als het gaat om informatie over
geneesmiddelen?
De arts heeft een patiënt voor zich en wil snel (quick and dirty) iets weten over:

1. Dosis
2. Bijwerking
3. Interacties met andere geneesmiddelen
4. Kosten
De elektronische doorschakeling van het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) naar
bijvoorbeeld het FK is dan de meest gebruikte zoekmachine. Waarom? Omdat FK bekend
staat als een betrouwbaar instrument, omdat de lay out makkelijk en overzichtelijk is.
Kortom, men kan snel iets vinden.
Als het gaat om de balans te maken tussen werking en bijwerking, is het FK
ontoereikend.
Om werking van een geneesmiddel te beoordelen is veelal een gerandomiseerd
onderzoek nodig, waarbij kwaliteitseigenschappen per onderzoek moeten worden
beoordeeld, zoals

-

Juiste vraagstelling

-

Klinisch relevante controle

-

Harde klinische uitkomsten

-

Concealment of allocation

-

Blindering

-

‘Intention-to-treat’-analyse

-

Lost to follow up

-

Sponsoring

- Zijn de resultaten toepasbaar op mijn populatie patiënten?
Als het gaat om bijwerkingen, heeft men met hopelijk weinig voorkomende
bijwerkingen, die men dan vrijwel alleen kan identificeren met observationeel
onderzoek, zoals patiëntcontrole-onderzoek en cohortonderzoek. Groot methodologisch
probleem per onderzoek is bias en confounding. Daarnaast zijn er de problemen van
causaliteit die door sir Bardford Hill zijn geadresseerd in de zogenoemde Hill’s criteria:

-

Tijdsrelatie

-

Plausibiliteit

-

Biologische gradiënt

-

Grootte van het effect

-

Interventie

-

Specificiteit

-

Coherentie van informatie

- Analogie
Een balans maken tussen werking en bijwerking (plaatsbepaling) is een moeizaam
proces waarbij alles op een onafhankelijke wijze afgewogen moet worden; en steeds
opnieuw wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar zijn. Dat kan niet met een quick and
dirty aanpak worden gedaan. Elke plaatsbepaling kan niet los worden gelezen van de
fundamenten waarop die plaatsbepaling is geconstrueerd: Introductie, Materials &
Methods, Resultaten, Discussie, Literatuur. Het lezen van een dergelijk overzichtsartikel
vereist tijd, kennis en bespreking.
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Deze zaken worden door het Gebu in extenso gerealiseerd. Daardoor staat het ook
bekend als het ‘traagste’ blad van Nederland, ook al omdat hoor en wederhoor van
onafhanklijke specialisten en de belanghebbenden wordt toegepast . De aldus in het
Gebu afgedrukte teksten worden gebruikt in de inleidende hoofdstukken van het FK en
ook in de NHG-Standaarden.
De inleidende hoofdstukken zouden veel beter up-to-date moeten worden gehouden:
elke twee jaar moet alles herzien zijn. De personeelsbezetting van de redactie moet
sterk worden verbeterd. De hoofdartikelen van het Gebu en de rubriek Nieuwe
geneesmiddelen en Opnieuw bezien zouden hiervoor ook kunnen worden gebruikt. De
CFH/Kompasredactie zouden onafhankelijk moeten zijn en minder kwetsbaar voor
aanvallen van de industrie (zie kwestie Zaldiar). Het is onduidelijk of de Kompasredactie
ook een eigen mening kan geven of dat dit altijd de mening van de CFH betreft.
De CFH zouden dezelfde criteria als het Gebu moeten hanteren bij de beoordeling van
geneesmiddelen en haar motto zou behoren te zijn het bevorderen van rationele
farmacotherapie. De CFH zou minder kwetsbaar moeten zijn voor aanvallen van de
industrie.
De beoordelingsprocedure van de CFH zou een veel intensiever en kritischer moeten zijn
en het proces van ‘peer review’ zou conform dat van het Gebu moeten worden.
CBG


Missie

’Het CBG beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van
geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe
voedingsmiddelen voor de mens.’ Zij geven de handelsvergunning af als het
geneesmiddel werkt zoals de fabrikant aangeeft en niet al te veel risico’s heeft.


Verschil met Gebu

Voor wat betreft de informatievoorziening is het CBG geheel afhankelijk van de industrie.
Ze worden ook betaald vanuit de industrie. De SmPC teksten worden door de fabrikant
gemaakt: het CBG geeft aan waar de SmPC aan moet voldoen. Het CBG geeft geen
vergelijkingen met andere geneesmiddelen en maakt ook geen plaatsbepalingen. De
SmPC teksten zijn erg lang, lastig te lezen voor de arts of apotheker en ook moeilijk te
vinden op het internet. Bovendien kunnen ze niet geactualiseerd zijn. Verder beoordeelt
het CBG ook niet-gepubliceerd onderzoek, het Gebu alleen onderzoek dat is
gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften.
Terwijl conclusies en plaatsbepalingen van het Gebu transparant zijn, zijn de conclusies
van het CBG niet transparant. Het Gebu bekritiseert dit en wordt daarin gesteund door
haar lezers.
Het Gebu maakt gebruik van de SmPC teksten voor de rubriek Nieuwe geneesmiddelen.
Vroeger publiceerde het CBG artikelen in de rubriek Registratienieuws. Die artikelen
werden
in samenwerking met de industrie geschreven, die er haar fiat aan geeft. Het aantal
nieuwe geneesmiddelen voor de eerste lijn neemt echter af. Het CBG zou
plaatsbepalingen moeten gaan schrijven (en vergelijkingen met andere geneesmiddelen)
wil het de rubriek Nieuwe Geneesmiddelen zoals het Gebu doet kunnen overnemen.
Maar dat is geen wenselijke situatie, omdat er belangenconflicten kunnen ontstaan
gezien het feit dat het CBG ook de keurende instantie is.
De werkwijze van het CBG is, conform die van de EMEA, niet transparant. Indien het CBG
onafhankelijk van de EMEA zou kunnen functioneren, zou dit een sterke verbetering
kunnen impliceren.
Lareb


Missie

Lareb verzamelt en analyseert meldingen van bijwerkingen, die door zorgverleners,
patiënten en registratiehouders aan artsen en apothekers worden doorgegeven.
Geneesmiddelenbewaking, of farmacovigilantie, is noodzakelijk, omdat niet alle effecten
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van geneesmiddelen bekend zijn op het moment dat ze op de markt worden toegelaten.
Lareb valt onder CBG.


Verschil met Gebu

Lareb richt zich op bijwerkingen, de risico’s van geneesmiddelen. Het Gebu gebruikt een
grondige wetenschappelijke methode en heeft een breder spectrum, het schrijven over
bijwerkingen en risico’s is daar slechts een onderdeel van. Lareb publiceert jaarlijks zo’n
30 artikelen in verschillende tijdschriften. De onderwerpen worden meestal ingegeven
door meldingen, maar het is niet duidelijk waarom een bepaald artikel op een bepaald
moment wordt aangeboden aan het Gebu. De artikelen worden in samenwerking met de
industrie geschreven, die er haar fiat aan geeft. Kritisch inhoudelijke opmerkingen van
de Gebu-redactiecommissie passen dientengevolge niet in dergelijke artikelen.
Het Gebu screent meldingen van bijwerkingen ook van andere organisaties, zoals de
FDA, en van de zusterbladen van de International Society of Drug Bulletins (ISDB).
Eigenlijk is het jammer dat Lareb niet net zo’n service van “alerts” aanbiedt zoals de FDA
dat doet. Bijna elke dag stuurt de FDA een email rond met nieuwe meldingen van
bijwerkingen.
Lareb publiceert nu ook al regelmatig artikelen in het Gebu. De redactie van het Gebu
past de inhoud qua stijl wel aan en controleert de inhoud. De indruk bestaat dat er
vroeger meer artikelen van Lareb werden opgestuurd naar het Gebu. De reden waarom
dit aantal verminderd is, is niet bekend. Echter de laatste maanden/jaar komt er toch
bijna elke maand weer een Let op-je.
Het grote probleem is dat Lareb niet onafhankelijk kan opereren, omdat zij afhankelijk is
van het CBG en de industrie. Deze afhankelijkheid staat op gespannen voet met de
onafhankelijke positie van het Gebu. Lareb zal de methodiek onder de loep moeten
nemen.
DGV


Missie

DGV richt zich op diverse activiteiten: ondersteuning van FTO-groepen,
projectmanagement en implementatie van zorg, transmurale kwaliteitsprojecten
(ontslagmedicatie), nascholing, lezingen voor patiënten en het ontwikkelen van
informatiefolders en –brochures voor patiëntenverenigingen.


Verschil met Gebu

De aard van werk door het Gebu verricht is geheel anders. Waar het Gebu zich in de
diepte richt op de wetenschappelijke kwaliteit van gepubliceerd onderzoek en daar een
plaatsbepaling ten opzichte van andere therapieën aan vastmaakt, vormt DGV vooral een
’birds eye view’ van een terrein. Daarnaast richt DGV zich vooral op de implementatie:
hoe krijgen we alle artsen zo ver dat ze inderdaad het eerstekeuzemiddel voorschrijven?
Gebu-artikelen zijn nogal eens (naast de NHG-Standaarden en CBO-richtlijnen) een basis
voor de materialen die DGV ontwerpt voor FTO-ondersteuning.
Het DGV mist wetenschappelijke kennis op het gebied van farmaco-epidemiologie en
farmacologie. Bij samenwerking denkt het Gebu dat DGV wel van de kennis van Gebu
(redacteuren, redactiecommissieleden en adviesraadsleden) profiteert, maar dat
andersom DGV heel weinig kan toevoegen aan de kennis die bij het Gebu aanwezig is.
Mogelijk is wel samenwerking mogelijk waar het gaat om artikelen over de invloed van
de farmaceutische industrie op het voorschrijven van artsen: in het Gebu de rubriek
Promotionele activiteiten, bij DGV de website Gezonde Scepsis.
Conclusie:
Het Gebu kan op sommige onderdelen samenwerken met andere organisaties en doet
dat ook al. CBG en Lareb zenden af en toe artikelen toe. Het Gebu volgt de
beoordelingen van de CFH en bepaalt of de informatie over nieuwe geneesmiddelen zal
worden opgenomen. Vroeger schreven redacteuren van het Kompas ook wel eens
artikelen over nieuwe geneesmiddelen in het Gebu maar die stroom is opgedroogd sinds
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de Kompasredactie niet voldoende menskracht heeft. Er is geen enkele organisatie te
vinden waarmee het Gebu op inhoudelijk niveau een vergaande samenwerking kan
hebben. De redenen hiervoor kunt u hierboven lezen.
Daarom heeft het Gebu besloten om op onafhankelijke wijze in Stichtingsvorm verder te
gaan. Omdat het Gebu een kleine organisatie is, is ervoor gekozen om een technische
samenwerking te zoeken met het Medisch Contact. Dit weekblad voor de arts heeft een
uitgebreide redactie en gebruikt dezelfde drukker als het Gebu. Technische
samenwerking kan worden gevonden in het delen van het secretariaat, de
eindredactie/tekstredactie, het delen van lay-out technici en het onderhoud van de
website. Gebu blijft altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen.
Het Gebu is voor de praktiserende arts een betrouwbaar baken vanwege haar degelijk
wetenschappelijke aanpak: het geeft de juiste plaatsbepaling van een geneesmiddel aan
op basis van een wetenschappelijk proces. ‘Quick and dirty’ hoort daar niet bij.

58

BIJLAGE C.

Geneesmiddelenbulletin
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BIJLAGE D.

Geneesmiddelenbulletin

MOTIVATIE UITGAVE GENEESMIDDELENBULLETININ 1967.
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BIJLAGE E.

Geneesmiddelenbulletin

KLEINE ENQUETE BIJ LEZERS VAN MEDISCHG CONTACT 2009
EN 2014.
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ENQUETE BIJ LEZERS MEDISCH CONTACT 2014.
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BIJLAGE F.
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GROTE ENQUETE GENEESMIDDELENBULLETIN 2014.
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BIJLAGE G.

Geneesmiddelenbulletin

OPDRACHT VWS AAN SIGNIFICANT.
Evaluatie farmacotherapeutische informatie:
Geneesmiddelenbulletin, MedicijnBalans en
Farmacotherapeutisch Kompas
Aanleiding
VWS financiert vanuit het publieke belang en haar publieke verantwoordelijkheid een
aantal voorzieningen die bijdragen aan objectieve informatieverstrekking over
farmacotherapie aan zorgprofessionals. Ondanks dat de verantwoordelijkheid
hiervoor berust bij de betrokken beroepsgroepen zelf wil VWS met de ondersteuning
van voorzieningen objectieve, veilige en effectieve informatie verschaffen en
bijdragen aan het toerusten van voorschrijvers, zodat zij kunnen kiezen voor het
juiste geneesmiddel en dit vervolgens op de juiste manier kunnen gebruiken. Op
deze wijze wordt tegenwicht geboden aan de invloed van de farmaceutische
marketing. Op dit moment worden op verschillende plaatsen gegevens verzameld en
beoordeeld over de werking en gebruik van (nieuwe) geneesmiddelen. De
voorzieningen die hierin een belangrijke plaats innemen, zijn: het
Geneesmiddelenbulletin, MedicijnBalans en het Farmacotherapeutisch Kompas.
Om te kunnen bepalen of de ondersteuning van deze voorzieningen door VWS ook
daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt, zal in 2014 een evaluatie plaatsvinden naar de
effecten van deze informatievoorziening en de wijze waarop deze is georganiseerd.
Deze evaluatie is als voorwaarde verbonden aan de subsidieverlening aan het Gebu
en MedicijnBalans, maar staat niet op zichzelf. De evaluatie zal worden uitgevoerd
binnen de context van het geheel aan beschikbare informatievoorzieningen over
farmacotherapie aan beroepsbeoefenaren. Dit betekent dat in de evaluatie niet
uitsluitend gekeken wordt naar de rol van het Gebu en die van MedicijnBalans , maar
vooral op welke wijze beide organisaties in relatie tot elkaar staan en wat de
samenhang is met andere voorzieningen, zoals het Farmacotherapeutisch Kompas.
Doel evaluatie
VWS wil met de evaluatie een zo goed mogelijk beeld krijgen van de opbrengsten op
het gebied van de objectieve informatie over farmacotherapie (inclusief nieuwe
geneesmiddelen) aan zorgprofessionals.
Vraagstelling van de evaluatie
1. Wordt met de wijze waarop de objectieve informatieverstrekking is
georganiseerd met het Gebu, MedicijnBalans in relatie tot het
Farmacotherapeutisch Kompas voldoende maatschappelijk rendement gehaald?
Zo ja, waaruit blijkt dat?
2. Is er meer rendement mogelijk en, zo ja, onder welke voorwaarden?
3. Kunnen er uitspraken worden gedaan over de rol van VWS?
Theoretisch kader evaluatie
Het maatschappelijk rendement van objectieve informatievoorziening kan worden
beoordeeld op verschillende uitkomsten. Hierbij kan worden gedacht aan:
 Pro-actieve informatievoorziening aan zorgprofessionals over gebruik en
toepassing geneesmiddelen.
 Samenhang met overige voorzieningen.
 Geen dubbel werk. Uitgangspunt: bundeling van kennis op één plaats.
 Waar nodig samenwerking van informatiebronnen ter versterking van taak en
functie.
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Bereik doelgroepen
Waardering doelgroepen
Goede ontsluiting van informatiebronnen door bijvoorbeeld inzet van moderne
communicatietools.
Daadwerkelijke beïnvloeding van gedrag professionals: realiseren van
doelmatig en gepast gebruik geneesmiddelen.
Onafhankelijkheid van de informatie.
Wetenschappelijke waarde van de informatie

Het onderzoeksbureau zal uiteindelijk het evaluatiekader moeten bepalen, de
bovenstaande uitgangspunten bieden hiervoor de ingrediënten.
Databronnen en aanpak
Om de doeltreffendheid en doelmatigheid vast te kunnen stellen, hebben het Gebu,
MedicijnBalans en het Kompas VWS de volgende suggesties gedaan:
 Oplage papieren versie.
 Bezoekersaantallen website (monitoring gebruikers via google analytics).
 Artikelen die worden overgenomen door anderen.
 Trial naar gedrag van voorschrijvers en de beïnvloedingsfactoren die een rol
spelen.
 Richtlijnen van de beroepsgroepen zelf.
 Interviews met voorschrijvers.
 Reeds verricht onderzoek naar gebruikers en secundaire gebruikers.
 Rol van het Gebu bij FTO-groepen en bijdrage in politieke commissies.
 Voor het Gebu: ook kijken naar de elektronische nascholing.
 Aanvraag informatie door politici, patiënten, apothekers, journalisten,
voordracht studenten.
 Ook kijken naar Europese invloed in commissies.
 Samenwerkingsrelaties die zijn aangegaan of die nu in voorbereiding zijn.
 Kwalitatieve interviews met veldpartijen, zoals Nefarma, farmaceutische
bedrijven, maar ook Nederlandse Internisten Vereniging, Vereniging voor
Cardiologen, Diabetes Huisartsen Adviesgroep).
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BIJLAGE H.

Geneesmiddelenbulletin

VOORSTEL VOOR INDICATOREN HET
EVALUATIEONDERZOEK VAN HET
GENEESMIDDELENBULLETIN EN MEDICIJNBALANS.
Op welke wijze is gewaarborgd dat het instituut/de organisatie onafhankelijk van de industrie
voorlichting over geneesmiddelen geeft?
Op welke wijze is inzichtelijk gemaakt bij een publicatie over geneesmiddelen dat de publicatie
voldoet aan wetenschappelijke inzichten, zoals omschreven ....., en dat het publicatieproces
transparant is geweest?
In toenemende mate wordt erkend dat een voorwaarde voor onafhankelijke informatievoorziening
over geneesmiddelen is dat leden van besturen, adviesraden en redactiecommissies dan wel
bureauredacties geen belangenverstrengelingen hebben met de farmaceutische industrie.
Onderschrijft de organisatie deze voorwaarde?
Hoe wordt dit in de organisatie in de praktijk geregeld en uitgevoerd?
Met welke andere onafhankelijk van de farmaceutische industrie opererende organisatie werkt de
organisatie samen?
Is de informatie die wordt gegeven over geneesmiddelen ook beschikbaar in de vorm van
geaccrediteerde, onafhankelijke elektronische nascholing?
Is de informatie die wordt gegeven over geneesmiddelen ook toegankelijk in internationale
elektronische zoekmachines, zoals PubMed, Embase en de Cochrane?
Wordt de geboden informatie ook door andere, met name onafhankelijke, organisaties gebruikt?
En zo ja, hoe vaak?
Hoeveel lezers/afnemers informatie/unieke websitebezoekers heeft uw organisatie/instituut als het
gaat om geneesmiddelinformatie?
Hoeveel verzoeken om informatie over geneesmiddelen krijgt uw organisatie/instituut van
professionele zorgverleners? Hoe handelt u deze af?
Hoeveel verzoeken om informatie over geneesmiddelen krijgt uw organisatie/instituut van
“leken”? Hoe handelt u deze af? Idem als het gaat om journalisten/actualiteitenprogramma’s?
Idem als het gaat om politieke vertegenwoordigers/Kamercommissie volksgezondheid?
Hoe vaak krijgt u het verzoek om overname van informatie over geneesmiddelen bijvoorbeeld
door andere tijdschriften? Zo ja, welke?
Houdt uw organisatie/instituut wel eens een lezersonderzoek? Zo ja, in welk jaar is het laatste
onderzoek gehouden?
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PROEFSCHRIFT ‘’DRUG CHOICE IN MEDICAL PRQACTICE.
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INTERVENTIEONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN HET
GENEESMIDDELENBULLETIN.
DICP. 1990 Jan;24(1):87-93.

Impact of a drug bulletin on the knowledge, perception of drug
utility, and prescribing behavior of physicians.
Denig P1, Haaijer-Ruskamp FM, Zijsling DH.

Author information


1

Department of Health Sciences, University of Groningen, The Netherlands.

Abstract
The impact of a drug bulletin was tested in a randomized controlled trial that included 186 family
physicians. The length of the trial was six months. It was hypothesized that printed information,
such as in drug bulletins, influences physician prescribing behavior by changing their knowledge
of drug efficacy and adverse effects and their perceptions of drug utility. Therefore, the impact of a
drug bulletin was evaluated on these domains of influence. Interview data were used to assess
changes in knowledge, perceived drug utility, and stated prescribing. Health insurance funds'
records were used to collect actual prescribing data. Information in the bulletin on the treatment of
renal colic changed physicians' knowledge as well as perceived utility of drugs used for renal colic
(p less than 0.05). Significant changes in stated prescribing were also found. On the other hand,
advice in the same bulletin on the treatment of the irritable bowel syndrome (IBS) had no impact
at all. It did not even improve the knowledge of the physicians about the drugs used for IBS.
Apparently, the message about the treatment of IBS failed to gain the attention of the physicians.
It is suggested that some messages are sufficiently transmitted through written information, and
others that are seen as less relevant or too difficult to implement need more intensive strategies.
PMID: 2301192

78

BIJLAGE K.

Geneesmiddelenbulletin

ENKELE WETENSCHAPPELIJK PUBLICATIES VAN HET
GENEESMIDDELENBULLETIN IN INTERNATIONALE
MEDISCHE TIJDSCHRIFTEN.

79

80

81

82

83

Geneesmiddelenbulletin

Ned Tijdschr Tandheelkd. 2011 Oct;118(10):473-8.

[Problems with the availability of drugs in The Netherlands].
[Article in Dutch]
Horikx A1, van Deventer KR, Vissink A, Bijl D.

Author information
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Uit het Geneesmiddel Informatie Centrum van de Koninklijke Nederlandse, Maatschappij
ter bevordering der Pharmacie, Den Haag. a.horikx@knmp.nl

Abstract
The withdrawal ofa license to trade can result in problems with the availability of drugs. The
reasons for withdrawal can be ofan economic nature, but the balance between effectiveness and
side effects of a drug can also, after a period of time, prove disappointing and the drug can, as a
result, be withdrawn from sale. A scarcity of basic materials, too, can play a role in availability, as
can the inability of the manufacturer to meet the standards of the relevant authority.
PMID:
22043638
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Int J Risk Saf Med. 2011;23(2):73-9. doi: 10.3233/JRS-2011-0523.

The sponsored pandemic of the Mexican flu?
Bijl D1, Schellekens H.

Author information
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Domus Medica, Utrecht, The Netherlands. dick.bijl@hetnet.nl

Abstract
The first reports of the New Influenza A (H1N1) spoke of a markedly increased morbidity and
mortality. Later it turned out that this flu was a very mild flu. Gradually the role of the WHO was
questioned. The definition of a pandemic flu had been changed and there rose doubts about the
independency of the experts advising the WHO. It showed that some of these experts had a
conflict of interest with the pharmaceutical industry, especially with those producing vaccines and
neuraminidase inhibitors. As of june 2010 the WHO declared the outbreak to be a pandemic. This
provided the momentum to produce vaccines. At the outbreak of the pandemic in the northern
hemisphere, there was sufficient evidence that the pandemic would not be so serious, that a
single vaccination was sufficient, that there were strong doubts about the efficacy of oseltamivir
and that the drug, although rarely, could have serious side effects. With the stockpiling of
neuraminidase inhibitors and with the recommendation of the vaccination political decisions were
involved. These decisions should be driven and supported by independent scientific advisory
bodies with no room for even the semblance of conflicts of interest. Stronger measures to limit the
impact of experts with conflicts of interest on the development of, among others, guidelines are
necessary.
PMID:
21673414
[PubMed - indexed for MEDLINE]
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Int J Risk Saf Med. 2011;23(2):65-71. doi: 10.3233/JRS-2011-0521.

Pandemic influenza vaccines and neuraminidase inhibitors:
efficacy and side effects.
Bijl D.

Author information


Domus Medica, Utrecht, The Netherlands. dick.bijl@hetnet.nl

Abstract
At the time of the outbreak of the pandemic of New Influenza A (H1N1) pandemic influenza
vaccines became available via an accelerated registration procedure. In 2005 large stocks of the
neuraminidase inhibitor oseltamivir were built up in the Netherlands and other western countries.
There was considerable doubt about the efficacy of this medicine. Initially reported positive effects
of the drug were largely based on unpublished research, which was sponsored by the
manufacturer and was partially written by ghostwriters. There now have been reports of rare and
serious side effects. The first reports on the severity of the pandemic in Australia and New
Zealand indicated a mild course.
PMID:
21673413
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Ned Tijdschr Tandheelkd. 2010 Jul-Aug;117(7-8):372-6.

[The workings of the Drug Bulletin].
[Article in Dutch]
Bijl D1, Vissink A.

Author information
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Universitair Medisch Centrum Groningen. d.bijl@fed.knmg.nl

Abstract
The Dutch Drug Bulletin (Geneesmiddelenbulletin) is a monthly journal with a unique approach
which, after a hectic period in which its independence and even its right to exist were threatened,
has now reached calm water The continued existence of the Dutch Drug Bulletin is now
guaranteed, independently of the pharmaceutical industry, the government, professional
organizations and patient organizations. Articles appear in the Dutch Drug Bulletin after extensive
consultation among various experts. Conclusions are based on the published (and hence
controllable) results of randomized, preferably double-blind, studies with an appropriate control
group. Departures from these standards are made only in highly exceptional cases. The Dutch
Drug Bulletin determines the place of new drugs amongst the already available drugs and
compares their effectiveness and side effects with those of the standard therapy. This approach
guarantees that dentists and physicians are kept up to date with respect to developments in the
field of pharmacology, without the pharmaceutical industry or the government exerting any
influence.
PMID:
20726495
[PubMed - indexed for MEDLINE]
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BIJLAGE L. VERKLARING OMTRENT BELANGENVERSTRENGELING BIJ HET GENEESMIDDELEBULLETIN.
Om de onafhankelijkheid van iedere bestuurder, de hoofdredacteur, ieder lid van het personeel,
ieder lid van de wetenschappelijke adviesraad en ieder lid van de redactiecommissie te
waarborgen, wordt jaarlijks gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin het volgende wordt
verklaard:
- dat hij de doelstelling van de stichting en de daaraan ten grondslag liggende
uitgangspunten onderschrijft;
- dat hij niet in enig opzicht betrokken is bij de farmaceutische industrie of al dan niet
gehonoreerde nevenfuncties vervult die onverenigbaar zijn met een goede vervulling
van zijn taken en zijn onafhankelijkheid alsmede het vertrouwen daarin kunnen schaden;
en
- dat hij aan de voorzitter van de stichting een volledige opgave heeft gedaan van zijn
zakelijke activiteiten alsmede van zijn al dan niet gehonoreerde nevenfuncties.

