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Indicatie: onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten met matige tot ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD) die 
niet voldoende kunnen worden behandeld met een combinatie van een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende bèta-2-agonist 

(voor eff ecten op het onder controle krijgen van de symptomen en het voorkomen van exacerbaties, zie rubriek 5.1 van de SmPC). 
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Vast contactmoment over baxterrol bij ontslag
Bij alle patiënten met een medicatierol die worden ontslagen 
uit het Franciscus Gasthuis belt de ‘ontslagapotheker’ van de 
poliklinische apotheek de openbare apotheek. Steven van Zui-
len: “We nemen de medicatiewijzigingen door en bespreken of 
wij een weekdoos leveren of de apotheek meteen een nieuwe 
medicatierol start.”

Associatie treosulfanblootstelling met toxiciteit
Treosulfan wordt bij een aantal indicaties ingezet als onder-
deel van het conditioneringsregime bij kinderen die een al-
logene stamceltransplantatie ondergaan. Hoge treosulfan-
blootstelling is geassocieerd met toxiciteit zoals mucositis en 
huidtoxiciteit.

Dossiervoering farmacogenetische uitslagen
Bij het merendeel van de patiënten (> 50%) is na implementa-
tie van het verbeterplan het farmacogenetisch resultaat vast-
gelegd, geïnterpreteerd en bewaakt in het elektronisch voor-
schrijfsysteem, en tevens beschikbaar voor overdracht naar de 
eerstelijnszorg. Dit zal bijdragen aan de medicatieveiligheid.

Streefwaarde ciprofloxacine onvoldoende bereikt
Empirische benadering van intraveneuze ciprofloxacinedo-
seringen bij ernstig zieke patiënten resulteert vaak in inade-
quate blootstelling; in slechts 16,3% van de ic-patiënten wordt 
de farmacodynamische streefwaarde van ƒauc0-24/mic ≥ 100 
behaald. Geïndividualiseerde doseringen zijn noodzakelijk om 
ciprofloxacineblootstelling op de ic te optimaliseren.

Coverfoto: Studio Oostrum 
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door Frans van den Houdt
hoofdredacteur

I O N E E L  R E D A C T I O N E E L  R E D A C T

Column   6

Nieuws  6
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (nhg) pleit 
voor terughoudendheid bij het voorschrijven van opio
iden, vanwege de bijwerkingen en het verhoogde risico 
op overmatig gebruik door gewenning en afhanke
lijkheid. De nhg-standaard Pijn is daarom op dit punt  
– stap 4 van de pijnladder – herzien. 

Herexamen   7

Cartoon    8

SFK   9
Per januari van dit jaar zijn in Nederland 1989 open
bare apotheken gevestigd. Het aantal apotheken in  
formuleverband is vorig jaar toegenomen.

Ramadan   12

Opinie   13
Het verlagen van de prijzen voor dure innovatieve ge
neesmiddelen kan juist bevorderlijk zijn voor de inno
vatieprikkels, betogen Marcel Canoy en Jan Tichem. 
Dit staat in schril contrast met hoe er tot nu toe over 
hoge medicijnprijzen wordt gediscussieerd.

Ethisch dilemma   14
Wat zou u doen als een patiënt een ontslagrecept uit 
het ziekenhuis aanbiedt voor fentanylpleisters 200 µg/
uur waarvan enkele bladzijden ontbreken? In dit arti
kel vijf handelingsopties.

Met recht bekeken   16
Verenigde Apotheken Limburg (val) is wegens valsheid 
in geschrifte veroordeeld tot een boete van € 250.000. 
Daarnaast heeft de rechtbank de eigenaar van val ver
oordeeld tot een taakstraf van 180 uur.

Apotheker   18
De komst van het Europees Geneesmiddelen Agent
schap naar Amsterdam biedt kansen voor apothekers 
en farmaceutische innovatie in Nederland, zegt Gideon 
van den Kieboom, apotheker bij het College ter Beoor
deling van Geneesmiddelen.

KNMP   35
• Apothekers worden betrokken bij de voorbereidin
gen voor de introductie van MedMij. Patiënten kunnen 
dankzij dit programma vanaf 2020 via een eigen dash
board beschikken over hun gezondheidsgegevens.
• Richtlijn Consultvoering komt uitgebreid aan bod tij
dens de districtsledenbijeenkomsten.

Preuts
De wegen van Facebook zijn ondoorgrondelijk. Dage-
lijks wordt een schrikbarende hoeveelheid klinkklare 
nonsens gepost door miljoenen gebruikers wereld-
wijd. Zonder dat er een haan naar kraait. Zeker geen 
Facebook-haan.
Maar hun advertentiebeleid is dan weer wel erg preuts, 
schrijft apotheker Willem Rauwerdink, samen met col-
lega Johan te Biesebeek initiatiefnemer van YouTube- 
filmpjes over medicatiegebruik (zie pw 50, 2017).
In zijn laatste filmpje gaat het over Prep (pré- 
expositie profylaxe), een tablet met twee stoffen die 
het hiv-virus verhinderen iemand actief te besmetten. 
De apotheker geeft acht nuttige tips voor een goed 
gebruik van Prep. Zoals: laat je testen om zeker te 
weten dat je niet al besmet bent met hiv, test je iedere 
drie maanden, geef je pillen niet aan een ander, blijf 
condooms gebruiken, hou je aan het juiste inname-
schema en ook vrouwen kunnen deze pil gebruiken 
ter bescherming tegen hiv.
Het filmpje is neutraal, maakt geen reclame voor ge-
neesmiddelen en is puur informatief van aard, schrij-
ven de initiatiefnemers in een persbericht. Desondanks 
“weigert Facebook een advertentie voor het filmpje, 
zonder – ook bij een tweede aanvraag – nadere toelich-
ting te geven. Het is betreurenswaardig dat Facebook 
op onduidelijke gronden weigert om meer bekendheid 
aan het juiste gebruik van Prep te geven, en daarmee 
het aantal hiv-infecties omlaag te brengen.”
De enige reden die de betrokken apothekers kun-
nen bedenken voor de weigering is dat het bewuste 
filmpje “niet past in het preuts advertentiebeleid van  
Facebook”.
Treurig inderdaad, want ieder initiatief om het aantal 
nieuwe hiv/aids-gevallen terug te dringen moet wor-
den omarmd, dunkt mij. Maatschappelijk gezien heel 
wat waardevoller dan heel veel andere ongein die via 
sociale media wordt verspreid.
Nu ik het toch over treurig heb, het vertrek van 
pw-collega Arjan Polderman, die per 1 juni met pen-
sioen is gegaan, valt ook in die categorie. Hij heeft zich 
38 jaar en 7 maanden ingezet voor het pw, met name 
het wetenschappelijk deel (tegenwoordig Nederlands 
Platform voor Pharmaceutisch Onderzoek – npfo – ge-
heten) dat maandelijks in het blad staat. De redactie 
wenst hem het allerbeste toe.
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Oordruppels
Theorie en praktijk, wat een verschil! 
Mijn man kreeg laatst triamcinolon- 
oordruppels voorgeschreven. Uiter-
aard het begeleidingsgesprek ge-
voerd: hoe er gedruppeld moest wor-
den, dat hij een paar minuten moest 
blijven liggen, drie keer en verspreid 
over de dag toedienen én in de koel-
kast bewaren.
Al snel kwamen we erachter dat het 
bijna onmogelijk is om jezelf die drup-
pels toe te dienen. Na een paar keer 
hadden we dan eindelijk een 95%-tref-
zekere houding gevonden: hij liggend, 
ik daarachter en dan heel goed mikken.
Na een paar dagen vroeg ik hem of 
ook het druppelen op het werk lukte, 
of de koelkast dichtbij was en wie zijn 
middagdosis toediende. Hierop be-
weerde hij dat er geen koelkasten op 
de afdeling zijn en hij het flesje daarin 
dus niet kon bewaren. En dat druppe-
len deed hij zelf, want dat ging hij dus 
echt niet aan een collega vragen.
Des te belangrijker werd de avond-
dosis, die hij dan ook erg serieus 
nam. Lag ik al heerlijk in mijn eerste 
rem-slaapfase, schudde hij mij plots 
verschrikt wakker. “Mijn oordruppels! 
We zijn mijn oordruppels vergeten!”
Het licht floepte onverbiddelijk aan 
en hij sprong uit bed om beneden 
het flesje te pakken. Zuchtend en 
chagrijnig druppelde ik vervolgens, 
zoals het een goede vrouw betaamt.  
Daarna wilde ik mij weer lekker om-
draaien en mij overgeven aan de 
heerlijke warme deken en de slaap. 
Tot ik opeens hoorde: “Wil jij even de 
oordruppels beneden terugzetten in 
de koelkast, want ik moet een paar 
minuten zo blijven liggen …”
Fijn, zo’n therapietrouwe patiënt.

Nancy Valentin-Ong, 
apotheker in De Lier
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Het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (nhg) pleit voor 
terughoudendheid bij het voor-
schrijven van opioïden, vanwege 
de bijwerkingen en het verhoogde 
risico op overmatig gebruik door 
gewenning en afhankelijkheid. De 
nhg-standaard Pijn is daarom 
op dit punt – stap 4 van de pijn-
ladder – herzien.

In de Verenigde Staten groeit het 
aantal recepten voor opioïden sterk en 
ook in Europa is die trend zichtbaar. 
Het gebruik ligt in Nederland nog wel 
lager, maar neemt wel met dezelfde 
snelheid toe. Om te voorkomen dat in 
Nederland de groei van opioïdgebruik 
en -misbruik doorgaat, adviseert het 
nhg om opioïden – bij pijn die niet 
is gerelateerd aan kanker – alleen bij 
hoge uitzondering zo kort mogelijk 
voor te schrijven.
In de standaard is een aantal nieuwe  

praktische adviezen toegevoegd. 
Zo adviseert het nhg om de dose-
ring onder de 90 mg oraal morfine 
per dag te houden (of equivalente 
dosering van een ander opioïd) en 
het gebruik zo snel mogelijk weer af 
te bouwen. Daarbij kan de dosering 
elke twee tot zeven dagen worden 
gehalveerd.
Wanneer een pijnstillend effect 
uitblijft, adviseert het huisartsen-
genootschap een ander opioïd te 
proberen (opioïdrotatie) of de patiënt 
te verwijzen naar de tweede lijn; 
niet om de dosering te verhogen. Bij 
patiënten met pijn bij kanker, die 
goed op een opioïd reageren, kan bij 
gewenning aan het pijnstillend effect, 
de dosering wel geleidelijk worden 
verhoogd om de gewenste pijnstilling 
te behouden.
Huisartsen moeten verder extra 
terughoudend zijn met opioïden bij 
patiënten met psychische aandoenin-
gen en deze medicatie helemaal niet 
voorschrijven bij patiënten met een 
middelenafhankelijkheid. Herhaal-
recepten schrijven ze bij voorkeur 
alleen voor tijdens een consult.  

nhg scherpt advies
rondom opioïden aan
Auteur Cindy Reinders

HET NHG ADVISEERT GEBRUIK VAN OPIOÏDEN ZO 

SNEL MOGELIJK WEER AF TE BOUWEN. DAARBIJ 

KAN DE DOSERING ELKE TWEE TOT ZEVEN DAGEN 

WORDEN GEHALVEERD.
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cbs: zorguitgaven zijn gestegen met 2,1%
Aan zorg is in Nederland vorig jaar  
€ 97,5 miljard uitgegeven, € 2 mil-
jard meer dan in 2016. Maar de zorg-
uitgaven namen met 2,1% minder 
snel toe dan de economie, die groei-
de met 4,3%. Dit meldt het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (cbs) op 
basis van voorlopige cijfers. Het aan-
deel van de zorguitgaven in het bruto 
binnenlands product (bbp) daalde 
van 13,6% in 2016 tot 13,3% in 2017.
Uitgaven aan geneesmiddelen, ver-
strekt door apotheek of verkocht 
via drogist en supermarkt, stegen 
vorig jaar met 0,4%. Uitgaven aan 
medisch-specialistische zorg ste-
gen met 2,3% tot € 27,2 miljard. 

Deze uitgaven aan ziekenhuizen en 
overige zorgaanbieders, zoals zelf-
standige behandelcentra, zijn goed 
voor 28% van de totale zorguit-
gaven.
De uitgaven aan huisartsenpraktij-
ken namen vorig jaar toe met 3,4%. 
Tot de huisartsenzorg rekent het cbs 
ook multidisciplinaire zorg, zoals 
voor diabetes en astma, waarvan de 
uitgaven stegen met 6,3%. Verple-
ging en verzorging zagen de uitgaven 
stijgen met 3,6%, ruim € 600 mil-
joen. Via overheid, verzekeringen en 
eigen betalingen werd vorig jaar per 
persoon € 5691 uitgegeven aan zorg. 
In 2016 was dat € 86 minder. (eb)

Herexamen

Ongeveer een derde van de mensen met een verstandelijke beperking 
in instellingen gebruikt antipsychotica langdurig en veelal off label  
wegens gedragsproblemen. Bij welk percentage van deze gebruikers 
kan het antipsychoticagebruik succesvol volledig worden afgebouwd?

a. ongeveer bij 20% van de gebruikers

b. ongeveer bij 45% van de gebruikers

c. ongeveer bij 65% van de gebruikers

d. ongeveer bij 90% van de gebruikers

Zie voor het goede antwoord, pagina 8

‘Onvoldoende bewijs
voor effect cannabis’

Het Nederlands Huisartsen Genoot-
schap (nhg) adviseert zijn leden om 
medicinale cannabis alleen te over-
wegen bij patiënten in de palliatieve 
fase. In alle andere gevallen raadt het 
nhg af cannabis voor te schrijven. Dat 
staat in het nhg-standpunt Cannabis 
dat vorige week is gepubliceerd in 
Huisarts & Wetenschap.
Huisartsen krijgen steeds vaker vra-
gen over cannabis. Het aantal voor-
schriften stijgt en de vrije verkoop van 
cannabisolie via apotheek, drogist of 
reformzaak is populair. Maar volgens 
het genootschap is er onvoldoende we-
tenschappelijk bewijs dat cannabis ef-
fectief is tegen pijn en de kwaliteit van 
leven verbetert, terwijl bijwerkingen 
en interacties wel kunnen optreden. 
Bovendien ontbreekt een wetenschap-
pelijke beoordeling, omdat medicinale 
cannabis in Nederland niet is geregis-
treerd als geneesmiddel.
In de palliatieve fase kunnen andere af-
wegingen gelden, stelt het nhg. Als ter-
minale patiënten hun pijn onvoldoende 
onder controle krijgen met de gangbare 
middelen of te veel last hebben van bij-
werkingen, kan de huisarts een proef-
behandeling starten met cannabis. (cr)

––––––––––––––

€ 105 miljoen voor
veelbelovende zorg

Veelbelovende handelingen, medische 
technologie en geneesmiddelen snel-
ler beschikbaar voor de patiënt. Om 
nieuwe zorgideeën een wetenschap-
pelijke basis te geven, stelt minis-
ter Bruno Bruins van Medische Zorg  
€ 105 miljoen beschikbaar.
Voordat nieuwe zorg vergoed kan wor-
den vanuit het basispakket is bewijs 
nodig dat die een meerwaarde heeft 
ten opzichte van bestaande behande-
lingen. Kleinere bedrijven, ziekenhui-
zen en onderzoekers kunnen met dit 
geld het onderzoek betalen. (eb)

Nieuwe infrastructuur voor onderzoek
Voor een betere samenwerking en 
het combineren van data hebben Ne-
derlandse onderzoeksorganisaties 
een nieuwe nationale infrastructuur 
voor gezondheidsonderzoek ontwik-
keld: het Health-Ri-initiatief. Hier-
mee worden meer dan tweehonderd 
biobanken, beeldbanken en andere 
beschikbare data van gezonde men-
sen en patiënten efficiënter en effec-
tiever ontsloten voor onderzoekers.
Ook kan de nieuwe infrastructuur 

bijdragen aan de ontwikkeling van 
personalized medicine, doordat 
zorgdata van patiënten beter bij el-
kaar komen. Verder kan Health-Ri 
helpen de zorg van de toekomst te 
verbeteren en betaalbaarder te ma-
ken, aldus de initiatiefnemers.
Health-Ri is het initiatief van onder-
zoeksinstellingen en wordt verder 
gesteund door diverse umc’s, patiën-
tenverenigingen, verzekeraars en de 
Federatie Medisch Specialisten. (eb)
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N I E U W S  N I E U W S  N I E U W S

Geneesmiddelennieuws
• De Pharmacovigilance Risk Assess-
ment Committee (prac) komt met 
nieuwe aanbevelingen voor het ge-
bruik van ulipristalacetaat (Esmya) 
bij uterusmyomen vanwege het risico 
op ernstige leverschade. De prac 
adviseert dit middel alleen te starten 
bij vrouwen die niet in aanmerking 
komen voor een operatie, mits zij 
regelmatig hun leverfunctie laten 
controleren, en níet bij vrouwen met 
reeds bestaande leverproblemen.

• De Pharmacovigilance Risk Assess-
ment Committee (prac) adviseert 
om dolutegravir niet voor te schrij-
ven aan vrouwen met hiv die zwanger 
willen worden. Vrouwen die zwanger 
kunnen worden moeten effectieve 
anticonceptie gebruiken als ze deze 
hiv-remmer slikken. De prac beoor-
deelt momenteel vier gevallen van 
een neuraalbuisdefect die mogelijk 
verband houden met het gebruik van 
dolutegravir tijdens de conceptie of 
het eerste trimester van de zwanger-
schap.

• Bij patiënten met uitgezaaide 
botkanker of een reusceltumor van 
het bot die worden behandeld met 
denosumab (Xgeva) is het risico 
op nieuwe tumorvorming groter 
dan bij zoledroninezuur. De nieuwe 
informatie zal worden toegevoegd 
aan de bijsluiter en de product-
informatie. Leverancier Amgen heeft 
internisten, longartsen, urologen en 

ziekenhuisapothekers ingelicht met 
een Direct Healthcare Professional 
Communication (dhpc).

• Patiënten die azitromycine kregen 
na een (hematopoëtische) stamcel-
transplantatie hebben een verhoogd 
risico op terugkeer van kwaadaardige 
bloedcellen en in sommige geval-
len zelfs overlijden. Het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen 
(cbg) adviseert artsen om het mid-
del niet off label voor te schrijven aan 
deze patiënten.
De ernstige bijwerkingen zijn gecon-
stateerd tijdens een onderzoek in 19 

academische transplantatiecentra in 
Frankrijk. In de studie werd onder-
zocht of langdurig gebruik van  
azitromycine de kans op het bron-
chiolitis obliterans syndroom kan 
verkleinen bij patiënten die een 
hematopoëtische stamceltransplan-
tatie (hsct) hebben ondergaan. 
Dit onderzoek is gestopt omdat de 
geringe werkzaamheid niet opweegt 
tegen de risico’s.
Leverancier Pfizer heeft hematologen, 
longartsen en ziekenhuisapothekers 
van hsct-centra geïnformeerd met 
een Direct Healthcare Professional 
Communication (dhpc).  

Verbetering
Het juiste antwoord van de her-
examenvraag in pw 21/22 had 
hydrochloorthiazide moeten zijn 
in plaats van furosemide. Thia-
zidediuretica staan bekend als 
grote veroorzakers van hypona-
triëmie. Lisdiuretica kunnen juist 
gebruikt worden bij de behande-
ling van hyponatriëmie.

Goede antwoord: b

Uit onderzoek blijkt dat het moge-
lijk is om bij 44% van de antipsy-
choticagebruikers te stoppen met 
antipsychotica [1]. Afbouw van an-
tipsychotica had gunstige metabole 
effecten en het gedrag verbeter-
de. Het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik (ivm) heeft dit 
onderzoek samen met ’s Heeren 
Loo, locatie Willem van den Bergh, 
vertaald naar een praktisch imple-
mentatietraject [2].

Bronnen:

1. De Kuijper GM. Aspecten van langdurig 

antipsychoticagebruik bij mensen met een 

verstandelijke beperking.  

PW Wetenschappelijk Platform. 2014;8:a1425.

2. FTO-module Antipsychotica bij moeilijk 

verstaanbaar gedrag,  

zie www.medicijngebruik.nl

Auteur: Rob Essink (IVM)
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St icht ing Farmaceut ische Kengetal len:  info@sfk.nl

AANTAL OPENBARE APOTHEKEN IN EIGENDOM KETEN OF ZELFSTANDIG (AL DAN NIET FORMULE).

Per januari van dit jaar zijn in 
Nederland 1989 openbare apo-
theken gevestigd. Het aantal 
benu-apotheken nam in 2017 
verder af. Dit waren de naweeën 
van de overname van Mediq door 
Brocacef, waarbij 89 apotheken 
moesten worden afgestoten. Het 
aantal apotheken in formule-
verband is vorig jaar toegenomen.

Gedurende het afgelopen jaar 
openden 37 nieuwe apotheken hun 
deuren, waaronder twee poliklinische 
apotheken en twee dienstapotheken. 
Tegenover het aantal van 37 nieuwge-
vestigde apotheken staan 42 apothe-
ken die hun deuren voorgoed sloten. 
Eén daarvan was een poliklinische 
apotheek en één een dienstapotheek. 
Per saldo staakten in 2017 dus vijf 
apotheken hun werkzaamheden.
De sfk constateerde een jaar geleden 
dat in 2016 het aantal formule-apo-
theken sterk was afgenomen ten 
gevolge van de overname van Mediq 
door Brocacef. Hun aantal is in 2017 
weer groter geworden, vooral door een 
stevige groei van de Pluriplus-formule.

Big four
In Nederland zijn vier grote apo-
theekformules met ieder meer dan 
tweehonderd aangesloten apotheken. 
Een apotheekformule bestaat uit een 
groep apotheken die volgens een be-
paald concept is ingericht en worden 
gefaciliteerd vanuit de centrale orga-
nisatie. Ze zijn (veelal) gelieerd aan 
een groothandel. benu Apotheken, 
verbonden aan groothandel Brocacef, 
is de grootse apotheekformule met 
aan het begin van dit jaar 300 eigen-

domsapotheken en 167 zelfstandige 
formule-apotheken. In 2016 nam 
Brocacef Mediq over, waardoor 
Brocacef ook in bezit kwam van de 
Mediq-apotheken. De Autoriteit 
Consument & Markt (acm) stelde 
als eis dat Brocacef afstand zou doen 
van 89 apotheken. De afronding van 
de herstructurering in 2017 leidde, 
net als in 2016, tot een daling van het 
aantal benu-apotheken.
Met 460 aangesloten apotheken 
komt Service Apotheek – gelieerd aan 
groothandel Mosadex – op de tweede 
plaats. Alle Service Apotheken zijn 
zelfstandig en niet in eigendom van 
de groothandel. De Pluriplus-for-
mule neemt met meer dan 330 
aangesloten zelfstandige apotheken 
de derde positie in. Dit zijn er ruim 
honderd meer dan vorig jaar. Hoewel 
Pluriplus is verbonden aan groothan-
del Pluripharm vormen de aange-
sloten apotheken een inhoudelijk 

samenwerkingsplatform en zijn niet 
verplicht om bij die groothandel in 
te kopen. In tegenstelling tot benu 
Apotheek en Service Apotheek zijn 
de Pluriplus-apotheken niet als zo-
danig in het straatbeeld herkenbaar. 
De vierde grote apotheekformule is 
van groothandel Alliance Healthcare 
die ongeveer 205 apotheken aan zich 
bindt, waarvan 60 in eigendom – her-
kenbaar als Boots Apotheken – en de 
overige onder de formule Alphega.

Overige formules en ketens
Naast de big four zijn er nog andere 
formules/ketens waarbij de aange-
sloten apotheken in gedeeltelijk of 
volledig eigendom zijn. De grootste 
daarvan waren begin 2018 de Stich-
ting vna die (mede-)eigenaar is van 
143 apotheken; Medsen heeft er 43, 
de Verenigde Apotheken Limburg 
(val) 38, Thio Pharma 24 en de 
Acdapha-groep 20 apotheken.  

Per saldo vijf openbare apotheken meer aan het begin van dit jaar

Aantal zelfstandige apotheken
in formuleverband groeit weer

Aantal zelfstandige formule-apotheken begin 2018 boven niveau 2016
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ARTSEN LATEN 
REGELMATIG 

ANTIBIOTICUM
KUREN  

ZONDER  
STOPDATUM 
DOORLOPEN

Auteur Edwin Bos

Poliklinisch apotheker belt met apotheker van patiënt over medicatiewijzigingen

Het is een risicovolle groep: de patiënten met 
een medicatierol die het ziekenhuis verlaten.  
Medicatiewijzigingen worden niet altijd 
goed overgenomen in de eerste lijn en soms 
gebruikt een patiënt de nieuwe medicatie uit 
het ziekenhuis én de oude medicatierol van 
de eigen apotheek naast elkaar.

Nieuwe werkwijze
Vijf apothekers van de poliklinische apotheek 
in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam 
hebben een nieuwe werkwijze ontwikkeld om 
patiënten met een medicatierol zorgvuldig 
over te dragen aan de eerste lijn, vertelt ini-
tiatiefnemer Steven van Zuilen. “We zijn als 
apothekers in dit ziekenhuis eindverantwoor-
delijk voor een goede overdracht van medi-
catiegegevens. Dat zien wij als onze missie, 
zeker bij deze kwetsbare patiënten.”
Als een patiënt met een medicatierol wordt ont-
slagen, belt de poliklinische apotheek de open-
bare apotheek van de patiënt om te wijzen op 
interventies in de medicatie. “Ook bespreken we 
of de poliklinische apotheek één weekdoos levert 
of dat de openbare apotheek meteen een nieuwe 
medicatierol start”, aldus Van Zuilen.
Sinds ruim een jaar werkt de poliklinische 
apotheek op deze manier samen met in-
middels veertig openbare apotheken in het 
adherentiegebied van het Franciscus Gast-
huis. “Via twee openbaar apothekers in het 
Transmuraal Apothekers Overleg krijgen we 
feedback over hoe de medicatieoverdracht in 
de regio functioneert.”

Als een patiënt met ontslag gaat in het  
Franciscus Gasthuis controleert de polikli-
nisch apotheker die de dagdienst heeft voor 
de ontslagrecepten – de ontslagapotheker –  
eerst of de patiënt een medicatierol heeft. 
Apothekersassistenten hebben dat gevraagd 
aan de patiënt tijdens het medicatieverifica-
tiegesprek bij opname.
Vervolgens bespreekt de ontslagapotheker de 
ontslagmedicatie met de zaalarts, vertelt Van 
Zuilen. “In ons opleidingsziekenhuis werken 
zaalartsen in opleiding die het ontslagrecept 
voorschrijven. Daar kunnen we vaak nog wat 
aan verbeteren.”
Artsen vergeten bijvoorbeeld vernevelvloei-
stof stop te zetten bij patiënten die thuis geen 
vernevelaar hebben of intraveneuze medica-
tie wordt niet omgezet naar oraal. “Ook laten 
artsen regelmatig antibioticumkuren zonder 
stopdatum doorlopen, doac’s worden in 
een verkeerde dosering voorgeschreven of 
ze vergeten tijdelijk gestopte medicatie te 
herstarten.”

Begeleiding
Een van de voordelen van deze werkwijze is 
volgens Van Zuilen dat de openbaar apothe-
ker bij onduidelijkheden in de ontslagme-
dicatie niet zelf contact hoeft op te nemen 
met de zaalarts. De poliklinisch apothekers 
begeleiden de zaalartsen in opleiding bij 
het opstellen van de ontslagmedicatie. Ook 
bezoeken de artsen de poliklinische apotheek 
voor een rondleiding.

Vast contactmoment over baxter
bij ontslag uit het ziekenhuis
Bij alle patiënten met een medicatierol die worden ontslagen uit het 
Franciscus Gasthuis belt de ‘ontslagapotheker’ van de poliklinische 
apotheek de openbare apotheek. Steven van Zuilen: “We nemen de 
medicatiewijzigingen door en bespreken of wij een weekdoos leveren 
of de apotheek meteen een nieuwe medicatierol start.”
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VEERTIG 
OPENBARE 
APOTHEKEN 
WERKEN 
SAMEN MET DE 
POLIKLINISCHE 
APOTHEEK

Na het controleren van de ontslagmedicatie 
print de ontslagapotheker de thuismedicatie 
van de patiënt via het Landelijk Schakelpunt 
(lsp), en legt die naast het ontslagrecept en 
het verslag van de medicatieverificatie bij 
opname om de verschillen te zoeken. Ook 
controleert de apotheker in het ziekenhuis-
informatiesysteem de nierfunctie, de kalium-
spiegel en of tijdelijk gestopte medicatie 
herstart moet worden.
Bij patiënten met een medicatierol belt de 
ontslagapotheker met de openbaar apotheker 
om de medicatiewijzigingen toe te lichten. 
Van Zuilen: “Meestal geven we de patiënt 
één weekdoos mee, zodat de openbare apo-
theek nog een week heeft om alle wijzigingen 
te verwerken in de nieuwe medicatierol.”
Als een patiënt met medicatierol na ontslag 
direct naar een verpleeghuis gaat, belt de 
ontslagapotheker ook de openbaar apotheker 
voor overleg. Vervolgens kan de huisapotheek 
contact opnemen met het verpleeghuis over 
het stopzetten van de medicatierol.
Ook als een patiënt na ontslag thuiszorg 
krijgt en daarom met een medicatierol moet 
starten, neemt de ontslagapotheker contact 
op met de eigen apotheek van de patiënt. 
“Vanwege de korte lijnen met de huisarts is 
het efficiënter als de openbare apotheek de 
medicatierollen levert aan de patiënten met 
thuiszorg”, aldus Van Zuilen.

Medicatieveiligheid
Het is niet bekend of de overdracht voor pa-
tiënten met een medicatierol in het Franciscus  
Gasthuis medicatiefouten reduceert. Van 
Zuilen: “We hebben geen nulmeting gedaan 
omdat we snel wilden starten met de actieve 
begeleiding van deze kwetsbare patiënten. 
Maar ik ben er zelf van overtuigd dat de 
medicatieveiligheid is verbeterd.”
Volgens Van Zuilen waarderen de openbaar 
apothekers in de regio de werkwijze van het 
Franciscus Gasthuis. Zo kan de openbaar 
apotheker bijvoorbeeld niet meer worden 
verrast door een patiënt met medicatierol die 
na zijn ontslag aan de balie staat met nieuwe 
complexe medicatie.
Een ander voordeel is dat andere zorg-
verleners in het proces, zoals de thuiszorg, 
efficiënter kunnen werken. Want de patiënt 
komt met de juiste medicatie in een doseer-
systeem terug naar huis, zodat zij dat niet 

hoeven te regelen. Van Zuilen hoopt dat alle 
ziekenhuizen in Rotterdam patiënten met 
een medicatierol op dezelfde manier gaan  
begeleiden als het Franciscus Gasthuis.  
“We delen graag onze kennis en ervaring met 
poliklinisch en openbaar apothekers in de 
regio.”  

POLIKLINISCH APOTHEKER STEVEN 

VAN ZUILEN: “APOTHEKERS WORDEN 

NIET MEER VERRAST DOOR EEN 

PATIËNT MET MEDICATIEROL DIE NA 

ZIJN ONTSLAG AAN DE BALIE STAAT 

MET NIEUWE COMPLEXE MEDICATIE.”

Nog geen vergoeding
De poliklinische apotheek van het 
Franciscus Gasthuis is in gesprek met 
zorgverzekeraars, maar het is nog niet 
gelukt een aanvullende vergoeding te 
krijgen voor de medicatieoverdracht van 
patiënten met een medicatierol. Vol-
gens poliklinisch apotheker Steven van 
Zuilen zeggen zorgverzekeraars onder 
meer dat het onduidelijk is of de open-
bare apotheek de medicatiewijzigingen 
ook verwerkt. “Omdat niet is aangetoond 
dat de medicatieveiligheid verbetert door 
onze werkwijze, zo redeneren de zorg-
verzekeraars.”
Ook is er een zorgverzekeraar die aan-
geeft dat het begeleiden van patiënten 
die met ontslag gaan uit het zieken-
huis – met of zonder medicatierol – is 
verdisconteerd in het tarief volgens de 
Wet marktordening gezondheidszorg 
(wmg-tarief), aldus Van Zuilen.
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ADVIES:  
EERST  

EUTHYROX  
INNEMEN,  

DAN NA HALF 
UUR ETEN

R A M A D A N  R A M A D A N  R A M A D A N

Wat opvalt is dat met name de 
‘oude generatie’ moslims nog erg 
vasthoudt aan de ramadan, terwijl 
mensen vanwege hun lichamelijke 
klachten, zoals diabetes (maar ook in 
geval van reizen, menstruatie, zwanger-
schap of borstvoeding), meestal vrijstelling 
hebben. Onlangs kwam een vrouw in de 
apotheek die zich zorgen maakte over haar 
moeder met epilepsie die per se wilde vasten 
en ook nog eens wilde afreizen naar Marok-
ko. Wij hebben meedoen aan de ramadan 
afgeraden en geadviseerd om voor vertrek 
contact op te nemen met de neuroloog. De 
dochter was erg opgelucht en hoopte dat 
haar moeder door ons advies zou inzien 
dat het echt niet verstandig was om deel te 
nemen.

Bijgeschoold
In de weken voor en tijdens de ramadan 
vragen assistenten aan patiënten die moslim 
zijn of ze meedoen aan het vasten en leggen 
uit wat dat betekent voor hun medicatie - 
gebruik. Middels e-learning zijn de assisten-
ten bijgeschoold over dit onderwerp. 
Daarnaast is er door Service Apotheek een 
klapper samengesteld met medicamenteuze 
aanpassingsschema’s voor de ramadan-
periode. Er zijn schema’s opgesteld voor 
verschillende medicijnen, zoals orale glucose-
verlagende medicatie, insulines, antibiotica, 
pijnstillers, diuretica, inhalatiemiddelen en 
hiv-medicatie. 
Deze schema’s dienen als leidraad; per 
patiënt wordt naar diens specifieke situatie 
gekeken en gehandeld. Een wijziging kan 
pas worden doorgevoerd na overleg met de 
voorschrijver.

Goed communiceren met de patiënt 
over ons ‘zorgthema ramadan’ is 
uiteraard van groot belang. Dat ge-
beurt onder meer middels duidelijk 

zichtbaar opgehangen posters en flyers 
op de balie. Ook zijn als extra ondersteu-

ning informatiekaartjes beschikbaar voor de 
patiënt waarop de innametijden vastgelegd 
kunnen worden.

Bij zonsondergang
De assistenten zien over het algemeen dat 
patiënten van islamitische afkomst het erg 
prettig vinden dat ze extra uitleg krijgen 
over hun geneesmiddelengebruik tijdens  
de ramadan. Zo vroeg een mevrouw bij  
het zien van de flyer wanneer ze nu haar 
Euthyrox 50 microg moest innemen. Na 
overleg adviseerde de internist om in dit 
specifieke geval bij zonsondergang eerst de 
medicatie in te nemen, vervolgens een half 
uur te wachten en pas daarna te beginnen 
met eten.
De betreffende patiënt zag dit in eerste in-
stantie echter niet zitten, omdat ze ten tijde 
van de zonsondergang met de hele familie 
aan tafel zit en ze met z’n allen aftellen tot 
het moment dat ze weer mogen gaan eten. 
Toch belooft ze, na goed te zijn voorgelicht 
door het apotheekteam, het advies van de 
internist te zullen volgen. Voor de assis-
tenten hét bewijs dat het ramadan-zorg-
programma zinvol is en gezien de overwe-
gend positieve reacties kan rekenen op flink 
wat draagvlak.  

M. H. L. Arts werkt bij GGZ Westelijk Noord-Brabant en 

L. de Jonge is werkzaam bij Service Apotheek De Poort 

en Service Apotheek De Grebbe in Bergen op Zoom.

Vasten: schema’s aangepast

Auteurs L. de Jonge  
en M.H.L. Arts

Zorgthema ramadan in Service Apotheken in Bergen op Zoom

Service apotheken De Poort en De Grebbe in Bergen op Zoom benaderen 
tijdens de ramadan actief patiënten met de vraag of ze meedoen aan het 
vasten en geven hen vervolgens adviezen over hun medicatiegebruik. Indien 
nodig worden hierin na overleg met de arts wijzigingen aangebracht.
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NIETS IS EEN 
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Dat hoge medicijnprijs voorwaarde is voor r&d klopt niet altijd

Lagere prijs, toch innovatie
Het verlagen van de prijzen voor dure innovatieve geneesmiddelen kan 
juist bevorderlijk zijn voor de innovatieprikkels, betogen Marcel Canoy en 
Jan Tichem. Dit staat in schril contrast met hoe er tot nu toe over hoge 
medicijnprijzen wordt gediscussieerd.

Als een nieuw medicijn klopt op de 
poort van het basispakket hebben we 
vaak dezelfde discussie. De prijzen zijn 
enorm hoog, er ontstaat ophef, zieken-
huizen en verzekeraars klagen steen en 
been, patiënten hopen het beste, maar uit-
eindelijk betalen we vrijwel altijd. De discussie 
rond het middel Spinraza, voor mensen met een 
zeldzame spierziekte, is exemplarisch.
Het argument dat telkens weer de strijd 
‘wint’ is dat hoge prijzen nodig zijn om het 
medicijn te maken: zonder hoge prijzen is er 
geen prikkel om te investeren in de nodige 
r&d. Hoewel het logisch klinkt, klopt dit 
argument niet altijd.
Om te beoordelen hoe de maatschappelijke 
baten zich verhouden tot de kosten hebben 
we in Nederland een commissie van onafhan-
kelijke experts, de Advies Commissie Pakket 
(acp). Niet zelden oordeelt de acp dat het 
weliswaar heel wenselijk is dat een medicijn in 
het basispakket komt, maar dat de gevraagde 
prijs van de fabrikant veel te hoog is.
Via het Zorginstituut Nederland belandt 
het advies bij de minister die vervolgens gaat 
onderhandelen met de fabrikant. De onderhan-
delingen zijn geheim, waardoor niet duidelijk 
is hoeveel de minister te veel betaalt voor welk 
medicijn. Maar dát in een aantal gevallen meer 
betaald wordt dan de acp maatschappelijk ver-
antwoord acht, is een mathematische zekerheid.
We hebben op zich begrip voor de moeilijke 
positie van de minister, die last heeft van het 
‘identificeerbare-slachtoffer-effect’, waarbij 
zichtbare patiënten een hoger gewicht krijgen 
dan anonieme toekomstige patiënten. Het is 
politiek heel moeilijk patiënten in de kou te 
laten staan.
Maar begrip opbrengen betekent niet dat de 

maatschappij een goede dienst wordt 
bewezen. Wanneer de minister meer 
betaalt dan de acp verantwoord acht, 
worden de prikkels om te investeren 

voor de fabrikanten verstoord. Ze anti-
ciperen er dan op dat te veel betaald gaat 

worden voor die medicijnen waarvoor geen 
concurrentie is. Niet voor niets is de laatste 
jaren een enorme hausse ontstaan aan wees-
geneesmiddelen.

Perverse prikkels
Door deze perverse prikkels investeren fabri-
kanten te veel in deze medicijnen, ten koste 
van medicijnen die voor de maatschappij meer 
opleveren maar voor de fabrikant minder. In 
dergelijke gevallen leidt het verlagen van de 
prijzen voor die onnodig dure medicijnen juist 
tot een verbetering van de innovatieprikkels. 
Fabrikanten krijgen dan nog steeds een prima 
prijs voor hun medicijnen, maar meer naar de 
mate waarin ze maatschappelijk renderen.
Het innovatieargument klopt als de maat-
schappelijke baten in verhouding zijn met de 
gemaakte kosten. Maar zodra dit niet langer 
het geval is, betalen we als maatschappij in 
alle opzichten te veel. Te veel ten opzichte van 
andere patiënten en te veel om de maatschap-
pelijk gewenste innovatie te stimuleren.  

o
pinie

 o
pinie

Over de auteurs
Marcel Canoy (boven) en Jan Tichem werken bij de Autoriteit 
Consument en Markt (acm). Marcel Canoy is tevens lid van 
de Advies Commissie Pakket. Dit artikel is een ingekorte 
versie van het opiniestuk in het Financieele Dagblad van  
8 mei en is gepubliceerd op de website van de acm.
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Mevrouw Broekema (53 jaar) is al jaren 
patiënt bij u in de apotheek. U levert sinds 
enige maanden een medicatierol aan haar. 
De laatste weken is dit echter onderbroken 
in verband met een ziekenhuisopname. Een 
familielid van haar biedt in de apotheek een 
ontslagrecept aan uit het ziekenhuis met 
daarop fentanylpleisters 200 µg/uur. Afge-
sproken wordt dat de pleisters een dag later 
opgehaald kunnen worden.
Bij verwerking van het recept valt op dat 
enkele bladzijden in het ontslagrecept ontbre-
ken. Wanneer u mevrouw belt en dit met haar 
bespreekt, blijkt dat zij zich hiervan bewust is. 
Zij weigert de ontbrekende bladzijden aan u te 
overleggen. Zij geeft aan graag de medicatierol 
weer te willen hebben zoals deze vóór haar zie-
kenhuisopname was en verder wil zij de nieuw 
voorgeschreven fentanylpleisters hebben. In de 
medicatierol, die mevrouw eerder gebruikte, 
was een dagelijkse hoge dosering van 240 mg 
oxycodon per dag opgenomen.
Een dergelijke situatie zal meteen alle aan-

dacht hebben. Het roept wellicht ook een 
‘niet-pluisgevoel’ op. Zoals in veel situaties in 
de apotheek neemt de apotheker vervolgens 
een beslissing die voor hem het meest voor 
de hand ligt. Zo worden tijdens een werkdag 
doorlopend grotere en kleinere beslissingen 
genomen. Iedere apotheker zal dat op zijn 
eigen manier doen.

Vijf handelingsopties
Aan de hand van bovenstaande casus leggen 
we hieronder vijf handelingsopties voor. Deze 
handelingsopties zullen we in een volgend 
artikel analyseren aan de hand van verschil-
lende ethische benaderingen.
• Volledige informatie eisen
U legt mevrouw uit dat u het niet-complete 
ontslagrecept niet in behandeling kunt ne-
men. Het is de vrijheid van de patiënt om te 
beslissen wat zij met het ontslagrecept doet. 
Tegelijkertijd is het haar verantwoordelijk-
heid om bij een zorgvraag de apotheek vol-
ledig te informeren zodat u op basis daarvan 
farmaceutische zorg kunt leveren. U geeft 
haar de keuze: zij levert óf alles in óf zij krijgt 
het gedeeltelijke ontslagrecept retour.
• Weldoen, niet schaden
U voelt er weinig voor om op een onvolledig 
recept fentanyl ter hand te stellen. Ook weet u 
niet wat er veranderd is in de medicatierol. Al 
met al een onmogelijke situatie, want u wilt uw 
patiënt ook niet de juiste pijnstilling onthouden. 
Ondanks dat mevrouw zegt dat het haar eigen 
beslissing is om u niet op de hoogte te stellen 

Onvolledig ontslagrecept plaatst
apotheker voor lastig dilemma

Auteur Monique ten 
Brinke-van Hoof en 

Anno Verwey

Hoe te handelen bij patiënt die weigert ontbrekende bladzijden te overleggen

Doorlopend neemt een apotheker tijdens een werkdag beslissingen,  
grote en kleine. Iedereen doet dat op z’n eigen manier. Wat zou u doen  
als een patiënt een ontslagrecept uit het ziekenhuis aanbiedt voor 
fentanylpleisters 200 µg/uur waarvan enkele bladzijden ontbreken? 
Hieronder vijf handelingsopties.

IN DE 
MEDICATIEROL, 
DIE ZE EERDER 

GEBRUIKTE, 
WAS 

OXYCODON 
OPGENOMEN

Reageer: motivatie en afwegingen
Hoe zou u handelen en met welke motivatie? Beschrijf uw aanpak van deze 
casus en geef zoveel mogelijk argumenten bij de afwegingen die u zou 
maken voor uw besluit. Uw reactie wordt geanonimiseerd verwerkt. Onder 
de inzenders verloten we een literair of filosofisch boek.

Stuur uw reactie voor 30 juni naar: sigethiek@knmp.nl.
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van de inhoud van het ontbrekende deel van het 
recept, besluit u het ziekenhuis te bellen.
Een telefoontje naar het ziekenhuis leert dat 
de patiënt het niet eens is met het behandel-
plan en voortijdig is ontslagen. Zij heeft het 
ziekenhuis geen toestemming gegeven om 
het ontslagrecept rechtstreeks door te sturen 
naar de apotheek. Het gebruik van hoge 
doseringen oxycodon in de thuissituatie heeft 
geleid tot een levensbedreigende obstipatie. 
Tijdens de ziekenhuisopname is geprobeerd 
de opiaten te stoppen, maar de pijnklachten 
kwamen in alle hevigheid terug.
De onderliggende oorzaak van de chronische 
pijn van de patiënt is een erfelijke bind-
weefselziekte met klachten die niet meer te 
behandelen zijn. De arts besloot oxycodon 
oraal te vervangen door fentanylpleisters in 
een equivalente dosering (200 µg/uur). De 
fentanylpleisters staan ook genoteerd op het 
ingeleverde ontslagrecept. Een stoprecept 
voor oxycodon ontbreekt echter, evenals 
andere wijzigingen in de medicatie.
Aan de hand van deze informatie besluit u 
de fentanylpleisters voor haar klaar te leggen 
en de oxycodon uit de medicatie te halen. U 
bent niet van plan in te gaan op eventueel 
protest van mevrouw.
• Perspectief patiënt
U nodigt mevrouw Broekema uit met u 
in gesprek te gaan. U vraagt haar meer te 
vertellen over haar ziekte en hoe het met de 
pijn(stilling) gaat. Het lijden van deze me-

vrouw raakt u en u wilt meer over haar weten 
en wat precies haar kijk op de situatie is.
• Kwetsbaarheid en belang zorgrelatie
U nodigt mevrouw Broekema uit met u in 
gesprek te gaan. Het is voor u duidelijk dat 
u te maken heeft met een mevrouw met 
ernstige klachten. Niet alleen de pijn en 
de onderliggende ziekte maken mevrouw 
kwetsbaar, maar ook een onjuist gebruik van 
de pijnstillers. U wilt als zorgverlener op dit 
moment niet de relatie met mevrouw verbre-
ken vanwege een onvolledig recept.
Bovendien zal bij de zorg voor mevrouw, nu 
zij thuis is, zeer waarschijnlijk ook haar eigen 
huisarts weer betrokken zijn. In een gesprek 
met de patiënt stelt u voor samen met haar en 
haar huisarts te overleggen over de farmaceu-
tische zorg die aansluit bij haar behoeften.
• Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
U nodigt mevrouw Broekema uit met u in 
gesprek te gaan. U wilt samen met mevrouw 
zorgvuldig het hele probleem doornemen en 
daarbij uw farmaceutische deskundigheid 
inzetten om zo samen tot een oplossing te 
komen die u als apotheker kunt verantwoor-
den.  

NB: Elke gelijkenis met bestaande namen of personen 

berust louter op toeval.

Monique ten Brinke-van Hoof is openbaar apotheker en 

zorgethicus en Anno Verwey is openbaar apotheker. Bei-

den zijn lid van SIG Ethiek & Filosofie van de farmacie.

DE MANTELZORGER VAN MEVROUW 

BROEKEMA GEEFT AAN DAT ZIJ 

GRAAG WEER DE MEDICATIE ROL 

WIL VAN VOOR HAAR ZIEKENHUIS

OPNAME, AANGEVULD MET DE NIEUW 

VOORGESCHREVEN FENTANYL

PLEISTERS.

DE SITUATIE 
ROEPT BIJ DE 
APOTHEKER 
WELLICHT 
EEN ‘NIET
PLUISGEVOEL’ 
OP
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Wat speelde er?
––––––––––––––

De apotheker en zijn zoon zijn bestuurders 
van apothekersorganisatie val, die eigenaar is 
van de dertig val-apotheken. De declaraties 
van deze apotheken werden verzonden via 
het computersysteem van val. Drie zorgver-
zekeraars hadden met val afgesproken dat 
val voor hun verzekerden centraal namens 
de val-apotheken mocht declareren. In de 
overeenkomsten met de zorgverzekeraars 
hadden de apotheken zich verplicht tot uit-
voering van het door de verzekeraars gevoerde 
preferentiebeleid. Op grond daarvan zouden 
zij in beginsel aan verzekerden telkens het 
door de verzekeraars als preferent aangewezen 
product moeten afleveren. Doorgaans moeten 
apotheken dan om verschillende redenen toch 
wel eens een ander product dan het preferente 
product verstrekken. Zo kan het zijn dat er op 
grond van een medische noodzaak een ander 
product moet worden afgeleverd.
val maakte echter bij het declareren gebruik 
van een daarvoor speciaal door haar ontwik-
kelde softwaretool, waarmee bij verstrek-
king van een niet-preferent geneesmiddel 
automatisch het preferente product werd 
gedeclareerd. Aldus werden ruim 3,6 miljoen 
onjuiste declaraties gestuurd.

Wat vindt het Openbaar Ministerie?
––––––––––––––

Het Openbaar Ministerie (om) vervolgt 
zowel val, de apotheker en zijn zoon wegens 

oplichting en valsheid in geschrifte; val zou 
de zorgverzekeraars hebben bewogen tot het 
betalen van valse declaraties. De apotheker 
en zijn zoon hebben opdracht gegeven tot 
het plegen van deze delicten en zijn dus ook 
schuldig, aldus het om.

En de apotheker en zijn zoon? 
––––––––––––––

Vaak was een preferent medicijn niet op 
voorraad. In het belang van de patiënt werd 
dan een medicijn van een ander merk ver-
strekt. In het computersysteem werd vermeld 
dat het preferente product was verstrekt en 
dit werd ook automatisch gedeclareerd bij de 
zorgverzekeraars. De handelswijze heeft geen 
voordeel opgeleverd voor val, dat ook niet 
het doel had zichzelf te bevoordelen. Verder 
wist een van de zorgverzekeraars in 2014 al 
dat de ingediende declaraties onjuist waren. 
De zoon van de apotheker wist in eerste 
instantie niet van de onjuiste declaraties. 
Zodra hij hiervan op de hoogte raakte, heeft 
hij maatregelen getroffen.

Wat vindt de rechtbank?
––––––––––––––

De rechtbank heeft op 26 april 2018 uit-
spraak gedaan in de drie strafzaken tegen 
val en haar bestuurders, de apotheker en 
zijn zoon. De rechtbank heeft val veroor-
deeld tot betaling van een geldboete van  
€ 250.000. De apotheker is veroordeeld tot 
180 uur taakstraf en een voorwaardelijke 

Apotheker veroordeeld voor
omzeilen preferentiebeleid

Auteur Niek van  
Barschot, Simone  

van Keulen en  
Catelijne Bach

Rechter ziet geen bewijs voor oplichting door valse declaraties

Verenigde Apotheken Limburg (val) is wegens valsheid in geschrifte 
veroordeeld tot een boete van € 250.000. Daarnaast heeft de rechtbank 
de eigenaar van val veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur.  
Volgens het Openbaar Ministerie, dat inmiddels hoger  
beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak, heeft val  
met haar handelen € 17,4 miljoen opgestreken.

VOOR VAL 
HEEFT DE  

HANDELS 
WIJZE  
GEEN  

VOORDEEL  
OPGELEVERD
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gevangenisstraf van een jaar. De rechtbank 
heeft de zoon vrijgesproken omdat niet was 
bewezen dat hij zich schuldig had gemaakt 
aan oplichting en valsheid in geschrifte.
Volgens de rechtbank is niet bewezen dat 
val zich schuldig heeft gemaakt aan oplich-
ting. Voor oplichting is vereist dat de zorg-
verzekeraars door de onjuiste vermelding op 
de declaraties door val zouden zijn bewogen 
om declaraties te betalen, die zij anders niet 
zouden hebben voldaan. De zorgverzeke-
raars hebben echter alle declaraties voldaan, 
zonder eerst te controleren of daarbij wel was 
voldaan aan het preferentiebeleid. Als val 
de juiste, maar in strijd met het preferentie-
beleid afgeleverde, niet-preferente middelen 
zou hebben gedeclareerd, hadden de zorg-
verzekeraars deze declaraties ook voldaan. 
De rechtbank spreekt val daarom vrij van 
oplichting. De apotheker en zijn zoon wor-
den evenmin veroordeeld voor het opdracht 
geven tot en leiding geven aan oplichting 
door val.
Volgens de rechtbank is er wel sprake van 
valsheid in geschrifte; val heeft bij de zorg-
verzekeraars met opzet andere geneesmid-
delen gedeclareerd dan die aan de patiënten 
zijn verstrekt. De declaraties zijn vervalst 
om de zorgverzekeraars te laten betalen 
voor de op de declaraties vermelde, maar 
niet verstrekte preferente geneesmiddelen. 

De rechtbank stelt vast dat de apotheker 
opdracht heeft gegeven tot en leiding heeft 
gegeven aan het vervalsen van de facturen. 
Onder leiding van de apotheker is immers 
het declaratieprogramma met bijbehorende 
software ontwikkeld waarmee de declaraties 
op grote schaal automatisch werden vervalst.

Waarom lagere straffen?
––––––––––––––

De rechtbank vindt dat de maatschappij erop 
moet kunnen vertrouwen dat gegevens in de 
zorg correct worden gebruikt. Als hiervan 
misbruik wordt gemaakt, door systematisch 
in te regelen dat foutief wordt gedeclareerd, 
kan dat voor een rechtbank aanleiding zijn 
om zwaar te straffen. Toch zijn de door de 
rechtbank opgelegde straffen lager dan het 
om had geëist. De rechtbank weegt hier mee 
dat het moeilijk is om de schade vast te stel-
len die de zorgverzekeraars hebben geleden. 
Verder zijn de apotheker en zijn zoon nooit 
eerder veroordeeld voor strafbare feiten.
Inmiddels heeft het om hoger beroep aange-
tekend tegen de beslissing.  

Niek van Barschot, Simone van Keulen en Catelijne Bach 

zijn werkzaam bij Van Iersel Luchtman Advocaten. Van 

Barschot en Bach maken deel uit van het Brancheteam 

Zorg bij dit kantoor en treden op voor ondernemingen 

binnen de zorg, waaronder apotheken.

ZORGVER
ZEKERAARS 
HEBBEN ALLE 
DECLARATIES 
ZONDER  
CONTROLE 
VOLDAAN

VIA EEN SOFTWARETOOL DECLAREER

DE VAL BIJ HET VERSTREKKEN VAN 

EEN NIETPREFERENT GENEESMIDDEL 

AUTOMATISCH HET PREFERENTE 

PRODUCT.
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Auteur Frans van  
den Houdt

Gideon van den Kieboom juicht komst ema toe

Een “once in a lifetime”-gebeurtenis noemt 
Gideon van den Kieboom de komst van het 
ema naar Nederland. Toen het thema voor de 
collegedag 2018 van het cbg moest worden 
vastgesteld, hoefde men dan ook niet lang na 
te denken. “Gekoppeld aan het onderwerp 
geneesmiddeleninnovatie, waarmee ook het 
ema zich steeds pro-actiever bezighoudt.”
Voorbeelden zijn de versnelde toelatingspro-
cedure voor nieuwe middelen en de verbeter-
de bijsluiter en productinformatie. Voor dat 
laatste heeft het ema een speciaal platform 
ingericht, waar Van den Kieboom met andere 
Europese deskundigen input kwijt kan om 
goed geneesmiddelgebruik te bevorderen.
“We kijken naar wat op korte termijn haal-
baar is, maar ook naar de innovatie van 

overmorgen. Uiteindelijk wil je een resultaat 
dat voor alle eu-lidstaten en alle Europese 
patiënten werkbaar is. Door op Europees 
niveau te kijken wat andere landen doen, kun 
je van elkaar leren en good practices over-
nemen. Je hoeft niet alles nog eens dunnetjes 
over te doen.”

Binaire uitkomst
Van den Kieboom koos na zijn apothekers-
opleiding bewust voor een baan buiten de 
openbare farmacie, omdat hij vreesde dat 
“werken in de apotheek om de hoek” te 
kleinschalig zou zijn. In tegenstelling tot een 
instantie als het cbg, waar hij in januari 
2016 als regulatory project leader aan de slag 
ging, dat het vizier richt op het grote verhaal. 
“De uitkomst lijkt heel binair: een genees-
middel wordt goed- of afgekeurd. Maar daar-
aan gaat veel vooraf, en met jouw inspannin-
gen kun je miljoenen patiënten helpen.”
De aanwezigheid van het ema in Amsterdam 
betekent voor Nederlandse geneesmiddel-
beoordelaars onder meer dat ze makkelijker 
en vaker vergaderingen kunnen bijwonen en 
met Europese collega’s kunnen overleggen. 
En mogelijk vinden meer apothekers er een 
baan; nu is slechts 1% van de werknemers 
Nederlands.
Innovatie is hard nodig, vindt Van den Kie-
boom, zowel op microniveau, aan de balie, 
als op Europees niveau. “Ik heb geen glazen 
bol, maar verwacht wel dat de apotheek als 
klassiek distributiekanaal gaat veranderen.” 
En maatwerk – personalized medicine – wordt 
steeds belangrijker. “Daar blijft een rol weg-
gelegd voor apothekers. We organiseren op 
de collegedag ook niet voor niets een work-
shop magistrale bereidingen.”  

Miljoenen patiënten helpen
De komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (ema) naar 
Amsterdam biedt kansen voor apothekers en farmaceutische innovatie in 
Nederland, zegt Gideon van den Kieboom, apotheker bij het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg).

APOTHEEK 
ALS KLASSIEK 
DISTRIBUTIE
KANAAL GAAT 
VERANDEREN

GIDEON VAN DEN KIEBOOM: “UITEINDELIJK WIL JE EEN 

RESULTAAT DAT VOOR ALLE EULIDSTATEN EN ALLE EUROPESE 

PATIËNTEN WERKBAAR IS.”
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Hoge treosulfanblootstelling is geassocieerd met vroege 
toxiciteit bij stamceltransplantatie bij kinderen

UIT HET NEDERLANDS PLATFORM VOOR FARMACEUTISCH ONDERZOEK

M.Y.E.C. van der Stoep a*, M.H. ten Brink b,  
D.J.A.R. Moes a, H.J. Guchelaar a, J. Zwaveling a en  
A.C. Lankester c

a  Afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie, Leids Universitair  

Medisch Centrum, Leiden.
b  Afdeling Klinische Farmacie, Zaans Medisch Centrum, Zaandam.
c  Afdeling Kinderstamcelstransplantatie, Willem-Alexander Kinder-

ziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

*  Correspondentie: M.Y.E.C.van_der_Stoep-Yap@lumc.nl.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een beurs van Kinderen 

Kankervrij (KiKa nr. 213). A.C. Lankester heeft een onvoorwaardelijke 

financiering ontvangen van Medac GmBH. De overige auteurs melden 

geen belangenverstrengeling.

Gebaseerd op het registratieonderzoek van M.Y.E.C. van der Stoep.

Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Van der Stoep MYEC, Bertaina 

A, Ten Brink MH, Bredius RG, Smiers FJ, Wanders DCM, Moes DJAR, 

Locatelli F, Guchelaar HJ, Zwaveling J, Lankester AC. High interpatient 

variability of treosulfan exposure is associated with early toxicity in 

paediatric HSCT: a prospective multicentre study. Br J Haematol. 2017 

Dec;179(5):772-780.

Citeer als: Van der Stoep MYEC, ten Brink MH, Moes DJAR, Gu-

chelaar HJ, Zwaveling J, Lankester AC. Hoge treosulfanblootstelling is 

geassocieerd met vroege toxiciteit bij stamceltransplantatie bij kinderen. 

Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2018;3:a1675.

Kernpunten
•  Treosulfan wordt bij een aantal indicaties ingezet als 

onderdeel van het conditioneringsregime bij kinderen 
die een allogene stamceltransplantatie ondergaan.

•  Er zijn weinig gegevens over farmacokinetiek van treo-
sulfan bekend, vooral bij kinderen. De relatie tussen 
blootstelling, toxiciteit en effectiviteit is nog niet be-
kend.

•  Deze studie laat zien dat hoge treosulfanblootstelling 
geassocieerd is met toxiciteit zoals mucositis en huid-
toxiciteit.

Inleiding
Allogene hematopoëtische stamceltransplantatie 

(HSCT) is een curatieve behandeling voor een divers 

ABSTRACT 
High treosulfan exposure is associated with early toxicity in 
paediatric hematopoietic stem cell transplantation
BACKGROUND
Treosulfan-based conditioning is increasingly employed in 
paediatric hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Data 
on treosulfan pharmacokinetics in children are scarce, and the 
relationship between treosulfan exposure, toxicity and clinical 
outcome is unclear.
OBJECTIVE
To study treosulfan pharmacokinetics in relation to regimen-related 
toxicity and early clinical outcome in paediatric patients.
DESIGN
This research was conducted in a multicentre prospective 
observational study.
METHODS
Patients undergoing a transplantation in the paediatric transplant 
units in Leiden and Rome between June 2011 and July 2016 and 
receiving a treosulfan-based conditioning regimen for malignant and 
non-malignant indications, were included. Two blood samples were 
collected on day 1 to determine the area under the concentration-
time curve (AUC) of treosulfan, calculated with a two-compartment 
pharmacokinetic model. The relationship between AUC and early 
toxicity was characterised using logistic regression.
RESULTS
A total of 77 patients were included. Mean treosulfan exposure 
on day 1 was 1744 ± 795 mg*hr/L (for children < 1 year of age 
receiving 10 g/m2) and 1561 ± 511 mg*hr/L (for children ≥ 1 year 
of age receiving 14 g/m2), with an inter-individual variability of 56% 
and 33%, respectively. High treosulfan exposure (> 1650 mg*hr/L) 
was associated with an increased risk of mucosal (odds ratio [OR] 
4.40; 95% confidence interval [95% CI] 1.19-16.28, P = 0.026) and 
skin toxicity (OR 4.51; 95% CI 1.07-18.93, P = 0.040). No correlation 
was found between treosulfan exposure and the early clinical 
outcome parameters engraftment and acute graft-versus-host 
disease.
CONCLUSION
Our study provides the first evidence in a large cohort of paediatric 
patients for high variability in treosulfan pharmacokinetics and an 
association between treosulfan exposure and early toxicity. Ongoing 
studies will reveal whether treosulfan exposure is related to long-
term disease-specific outcome and late treatment-related toxicity.
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aantal maligne en niet-maligne verworven of genetische 
aandoeningen. Myelo-ablatieve regimes gebaseerd op 
bestraling of busulfan zijn effectief bij het tot stand brengen 
van engraftment (het aanslaan van het transplantaat) en het 
verwijderen van maligne cellen, maar geven significante 
vroege en late toxiciteit [1-3]. Een van de grote uitdagingen 
is het reduceren van toxiciteit, veroorzaakt door de condi-
tionering, met behoud van effectiviteit. Treosulfan is een 
alkylerend cytostaticum dat steeds vaker deel uitmaakt van 
conditioneringsregimes bij HSCT, omdat het toxiciteits-
profiel gunstiger zou zijn in vergelijking met busulfan en 
bestraling. Studies hebben laten zien dat treosulfan zowel 
effectief als veilig is bij HSCT bij kinderen met maligne en 
niet-maligne ziekten [4-11]. Treosulfan heeft overeenkom-
sten met busulfan, waarvan de farmacokinetiek zeer vari-
abel is in kinderen. Een hogere blootstelling aan busulfan 
geeft een verhoogd risico op toxiciteit en lage blootstelling 
is geassocieerd met transplantaatfalen of terugkeer van 
ziekte. Om deze reden wordt therapeutic drug monitoring 
(TDM) toegepast om optimale blootstelling te bereiken in 
de individuele patiënt [12,13]. De relatie tussen treosulfan-
blootstelling, toxiciteit en effectiviteit is niet bekend en tot 
op heden is er maar een klein aantal studies gepubliceerd 
over het farmacokinetische profiel van treosulfan [14-17].

Het doel van deze studie is om de farmacokinetiek 
van treosulfan te beschrijven in kinderen die een HSCT 
ondergaan en de relatie tussen blootstelling aan treosulfan, 
vroege toxiciteit en klinische uitkomsten te onderzoeken.

Methoden
De studie betrof een prospectief observationeel mul-

ticentrumonderzoek dat plaatsvond tussen 2011 en 2016 
in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in 
Leiden en het Bambino Gesù kinderziekenhuis in Rome. 
Kinderen werden geïncludeerd wanneer zij een conditio-
nering kregen met treosulfan en fludarabine of treosulfan, 
fludarabine en thiotepa voorafgaand aan HSCT. De Com-
missie Medische Ethiek van het LUMC heeft de studie 
goedgekeurd. Informed consent is verkregen van alle patiën-
ten en/of ouders.

Treosulfan werd eenmaal daags toegediend in een drie 
uur durend infuus gedurende drie opeenvolgende dagen. 
De totale dosering was 42 g/m2 (14 g/m2 per dag). Kinde-
ren jonger dan 1 jaar oud kregen een dosering van 30 g/
m2 (10 g/m2 per dag), volgens de aanbevelingen van Inborn 
Errors Working Party van de European Society for Blood 
and Marrow Transplantation [18].

Bloedspiegels werden gemeten met een gevalideerde 
vloeistofchromatografische methode met UV-detectie 
(HPLC-UV) op de eerste dag [17]. Bij 33 patiënten is een 
rijke curve afgenomen (t = 1,5; 3,5; 4; 5; 7 en 9 uur) en bij 
de overige patiënten op t = 4 en 7 uur, gebaseerd op een 
eerder gepubliceerde limited sampling-strategie [17]. In de 
eerste 19 patiënten werd ook op de laatste dag gemeten 
met als doel om de intravariabiliteit te bepalen. De indivi-

duele farmacokinetische parameters (klaring, verdelings-
volume en area under the concentration-time curve (AUC)) 
werden geschat met behulp van een gevalideerd farmacoki-
netisch model, waarbij gebruik gemaakt werd van non-linear 
mixed modeling (NONMEM v7 level 3; Icon Development 
Solutions, Ellicott City, Maryland, USA) [19].

Het primaire eindpunt was vroege toxiciteit: mucosi-
tis, huid-, lever- en/of neurologische toxiciteit. Deze werd 
gescoord tot 28 dagen na HSCT volgens de CTCAE v4.03 
en Bearman et al. [20,21].

De relatie tussen blootstelling aan treosulfan en het 
ontstaan van toxiciteit (graad 2 of hoger) binnen 28 dagen 
is geëvalueerd met een multivariabele logistische regressie. 
Dit gebeurde voor mucositis, huid-, lever- en neurologische 
toxiciteit. Cumulatieve toxiciteit werd gescoord als de som 
van deze verschillende toxiciteiten met een maximumscore 
van 4 en getest als twee groepen (≥ twee toxiciteiten, ja/
nee). De patiënten zijn in drie groepen verdeeld op basis 
van hun dagelijkse blootstelling en verdeeld in tertielen: 
laag (< 1350 mg*uur/L), midden (1350-1650 mg*uur/L) 
en hoog (> 1650 mg*uur/L). Voor elk van de groepen is 
het risico op toxiciteit vastgesteld. De relatie tussen treo-
sulfanblootstelling en engraftment en acute graft-versus-host 
ziekte (GvHD) is getest met een competing risks-analyse, 
waarbij transplantaatfalen, dood zonder engraftment en een 
tweede transplantatie gezien werd als een competing risk 
voor engraftment. Dood voor dag +100 werd beschouwd als 
een competing risk voor acute GvHD. Statistische analyses 
werden uitgevoerd met SPSS (versie 23.0, IBM Corp., 
Armonk, NY, USA) en RStudio (versie 1.0.143, Rstudio, 
Inc., Boston, MA, USA). Een P-waarde van < 0,05 werd 
als statistisch significant beschouwd.

Resultaten
Er zijn in totaal 77 kinderen geïncludeerd met een 

mediane leeftijd van 4,6 jaar (interkwartielafstand 1,6-
11,4 jaar). Twaalf patiënten waren jonger dan een jaar. De 
meeste patiënten ondergingen een transplantatie voor een 
niet-maligne ziekte (84% ten opzichte van 16%). Vijfenzes-
tig patiënten (84%) kregen een totale dosis van 42 g/m2 en 
twaalf patiënten (16%) kregen een totale dosis van 30 g/m2. 
De meerderheid van de patiënten kreeg treosulfan in een 
regime gecombineerd met fludarabine en thiotepa (68%), 
de overige patiënten kregen treosulfan alleen in combinatie 
met fludarabine (32%).

De gemiddelde blootstelling op dag 1 was 1561 
mg*uur/L en 1744 mg*uur/L in patiënten die respectieve-
lijk 14 g/m2 en 10 g/m2 per dag kregen. Er was grote varia-
biliteit tussen patiënten te zien (variatiecoëfficiënt: 33% en 
56% voor 14 g/m2 en 10 g/m2). De variabiliteit in blootstel-
ling op dag 1 was hoger in jongere kinderen (figuur 1). De 
gemiddelde klaring was significant lager in kinderen die 10 
g/m2 per dag kregen vergeleken met 14 g/m2 per dag (2,17 
versus 8,08 ml/min/kg, P < 0,001). Ook was het centrale 
verdelingsvolume lager (0,14 versus 0,74 L/kg, P < 0,001).
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Zesendertig patiënten (47%) ontwikkelden mucositis, 
waarvan 25 patiënten (33%) in graad 2 of graad 3 (figuur 
2). De kans op het ontwikkelen van graad 2 mucositis of 
hoger was significant hoger wanneer de AUC boven 1650 
mg*uur/L kwam vergeleken met een AUC onder 1350 
mg*uur/L (odds ratio [OR] 4,40 met 95%-betrouwbaar-
heidsinterval [95%-BI] 1,19-16,28 en P = 0,026; gecor-
rigeerd voor leeftijd en conditioneringsregime was de OR 
7,03 met 95%-BI 1,60-30,86 en P = 0,010). Huidtoxiciteit 
werd gerapporteerd in 18 patiënten (23%). De kans op het 
ontwikkelen van graad 2 mucositis of hoger was ook hier 
significant hoger bij een AUC hoger dan 1650 mg*uur/L 
(OR 4,51 met 95%-BI 1,07-18,93 en P = 0,040; gecorri-
geerde OR 9,96 met 95%-BI 1,85-53,46 en P = 0,007). 
Er werd geen relatie gevonden tussen AUC en lever- of 
neurologische toxiciteit. Van alle patiënten ontwikkelden 
47% geen toxiciteit, 21% één soort toxiciteit, 23% twee 
en 9% drie toxiciteiten. Het risico op het ontwikkelen van 
twee of meer toxiciteiten is hoger wanneer de AUC hoger 
dan 1650 mg*uur/L was vergeleken met een AUC onder 
de 1350 mg*uur/L (OR 4,52 met 95%-BI 1,32-15,53 en  
P = 0,016; gecorrigeerde OR 8,25 met 95%-BI 1,88-36,13 
en P = 0,005).

Er is geen relatie gevonden tussen treosulfanblootstel-
ling en engraftment of acute GvHD.

Beschouwing
Dit is het grootste pediatrische cohort, waarin de relatie 

tussen treosulfanblootstelling en vroege toxiciteit en klini-
sche uitkomsten is onderzocht in patiënten die een HSCT 
hebben ondergaan. Onze resultaten geven aan dat er grote 
interindividuele variabiliteit is in treosulfanblootstelling en 
dat de klaring in hele jonge kinderen lager is. Verder bleek 
dat een hoge blootstelling aan treosulfan geassocieerd is 
met een verhoogde kans op mucositis en huidtoxiciteit. 
Daarnaast blijkt ook het risico op het ontwikkelen van 
meerdere toxiciteiten tegelijkertijd verhoogd bij een hogere 
blootstelling.

De gevonden gemiddelde AUC op dag 1 van 1561 
mg*uur/L komt overeen met de waarden zoals deze gevon-
den zijn in andere studies met kleine groepen patiënten 
[14,16]. Wij vonden een hogere AUC bij kinderen onder de 
één jaar. Een mogelijke verklaring hiervoor kan de ontwik-
keling van de renale functie bij kinderen zijn: de glomeru-
laire filtratiesnelheid stijgt snel in de eerste twee weken na 
de geboorte, maar bereikt pas volwassen waarden na 8-12 
maanden [22]. Omdat treosulfan ongeveer 25% onver-
anderd in de urine wordt uitgescheiden kan dit de lagere 
klaring in deze jonge kinderen verklaren [23].

Een belangrijke beperking van de studie was de zeer 
heterogene populatie. Ons cohort bestond uit kinderen met 
een groot aantal verschillende aandoeningen. De resultaten 
zouden mogelijk verstoord kunnen zijn door de ernst van 
de onderliggende aandoening. In vervolgstudies zullen we 
patiënten includeren met meer homogene ziektegroepen. 

Ook zullen langetermijnuitkomsten, zoals progressievrije 
overleving en late toxiciteit in relatie tot de blootstelling 
aan treosulfan bestudeerd worden.

Concluderend hebben we aangetoond dat er grote 
interindividuele variabiliteit is in treosulfanblootstelling en 
dat een hoge AUC geassocieerd is met een verhoogd risico 
op mucosale en huidtoxiciteit. Toekomstig onderzoek moet 
uitwijzen of treosulfanblootstelling ook geassocieerd is met 
langetermijnuitkomsten en of TDM kan bijdragen aan het 
optimaliseren van de individuele uitkomsten.  

Figuur 1 De relatie tussen treosulfanblootstelling en 
leeftijd

De doseringsregimes zijn weergegeven met verschillende symbolen: 14 g/m2 

per dag (●), 10 g/m2 per dag (□).

AUC: area under the concentration-time curve.

Figuur 2 Incidentie van mucositis in de verschillende 
treosulfanblootstellingsgroepen

* Significant verschillende resultaten (P < 0,05).

leeftijd (jaren)

AU
C 

tr
eo

su
lfa

n 
(m

g*
uu

r/
L)

4000

3000

2000

1000

0
0 5 10 15 20 25

pe
rc

en
ta

ge

AUC treosulfan (mg*uur/L) 

  graad 3
  graad 2
  graad 1
  graad 0

100

50

n = 26

< 1350 1350-1650 > 1650

n = 24
*

n = 27

0

K O R T E  B I J D R A G E

21

P
harm

 w
eekbl 8

 juni 2
0

1
8

;1
5

3
–

2
3



Literatuur
1. Dahllof G, Wondimu B, Barr-Agholme M, Garming-Legert K, Rember-

ger M, Ringden O. Xerostomia in children and adolescents after stem 

cell transplantation conditioned with total body irradiation or busulfan. 

Oral Oncol. 2011;47(9):915-9.

2. Jones RJ, Lee KS, Beschorner WE, Vogel VG, Grochow LB, Braine HG, 

et al. Venoocclusive disease of the liver following bone marrow trans-

plantation. Transplantation. 1987;44(6):778-83.

3. Ringden O, Remberger M, Ruutu T, Nikoskelainen J, Volin L, Vindelov L, 

et al. Increased risk of chronic graft-versus-host disease, obstructive 

bronchiolitis, and alopecia with busulfan versus total body irradiation: 

long-term results of a randomized trial in allogeneic marrow recipients 

with leukemia. Nordic Bone Marrow Transplantation Group. Blood. 

1999;93(7):2196-201.

4. Beier R, Schulz A, Honig M, Eyrich M, Schlegel PG, Holter W, et al. 

Long-term follow-up of children conditioned with Treosulfan: German 

and Austrian experience. Bone Marrow Transplant. 2013;48(4):491-501.

5. Bernardo ME, Piras E, Vacca A, Giorgiani G, Zecca M, Bertaina A, et 

al. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in thalassemia 

major: results of a reduced-toxicity conditioning regimen based on the 

use of treosulfan. Blood. 2012;120(2):473-6.

6. Boztug H, Zecca M, Sykora KW, Veys P, Lankester A, Slatter M, et al. 

Treosulfan-based conditioning regimens for allogeneic HSCT in child-

ren with acute lymphoblastic leukaemia. Ann Hematol. 2015;94(2):297-

306.

7. Lehmberg K, Albert MH, Beier R, Beutel K, Gruhn B, Kroger N, et 

al. Treosulfan-based conditioning regimen for children and adoles-

cents with hemophagocytic lymphohistiocytosis. Haematologica. 

2014;99(1):180-4.

8. Mathews V, George B, Viswabandya A, Abraham A, Ahmed R, Ganapule 

A, et al. Improved clinical outcomes of high risk beta thalassemia 

major patients undergoing a HLA matched related allogeneic stem cell 

transplant with a treosulfan based conditioning regimen and peripheral 

blood stem cell grafts. PLoS One. 2013;8(4):e61637.

9. Slatter MA, Boztug H, Potschger U, Sykora KW, Lankester A, Yaniv I, et 

al. Treosulfan-based conditioning regimens for allogeneic haema-

topoietic stem cell transplantation in children with non-malignant 

diseases. Bone Marrow Transplant. 2015;50(12):1536-41.

10. Strocchio L, Zecca M, Comoli P, Mina T, Giorgiani G, Giraldi E, et al. 

Treosulfan-based conditioning regimen for allogeneic haematopoietic 

stem cell transplantation in children with sickle cell disease. Br J 

Haematol. 2015;169(5):726-36.

11. Wachowiak J, Sykora KW, Cornish J, Chybicka A, Kowalczyk JR, Gorc-

zynska E, et al. Treosulfan-based preparative regimens for allo-HSCT 

in childhood hematological malignancies: a retrospective study on 

behalf of the EBMT pediatric diseases working party. Bone Marrow 

Transplant. 2011;46(12):1510-8.

12. Bartelink IH, Lalmohamed A, van Reij EM, Dvorak CC, Savic RM, 

Zwaveling J, et al. Association of busulfan exposure with survival and 

toxicity after haemopoietic cell transplantation in children and young 

adults: a multicentre, retrospective cohort analysis. Lancet Haematol. 

2016;3(11):e526-e36.

13. Zwaveling J, Bredius RG, Cremers SC, Ball LM, Lankester AC, Tee-

pe-Twiss IM, et al. Intravenous busulfan in children prior to stem cell 

transplantation: study of pharmacokinetics in association with early 

clinical outcome and toxicity. Bone Marrow Transplant. 2005;35(1):17-

23.

14. Glowka F, Kasprzyk A, Romanski M, Wrobel T, Wachowiak J, Szpecht 

D, et al. Pharmacokinetics of treosulfan and its active monoepoxide in 

pediatric patients after intravenous infusion of high-dose treosulfan 

prior to HSCT. Eur J Pharm Sci. 2015;68:87-93.

15. Glowka FK, Karazniewicz-Lada M, Grund G, Wrobel T, Wachowiak J. 

Pharmacokinetics of high-dose i.v. treosulfan in children undergoing 

treosulfan-based preparative regimen for allogeneic haematopoietic 

SCT. Bone Marrow Transplant. 2008;42 Suppl 2:S67-70.

16. Koyyalamudi SR, Kuzhiumparambil U, Nath CE, Byrne JA, Fraser CJ, 

O’Brien TA, et al. Development and Validation of a High Pressure Liquid 

Chromatography-UV Method for the Determination of Treosulfan and 

Its Epoxy Metabolites in Human Plasma and Its Application in Pharma-

cokinetic Studies. J Chromatogr Sci. 2016;54(3):326-33.

17. Ten Brink MH, Ackaert O, Zwaveling J, Bredius RG, Smiers FJ, den 

Hartigh J, et al. Pharmacokinetics of treosulfan in pediatric patients 

undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Ther Drug Monit. 

2014;36(4):465-72.

18. EBMT/ESID guidelines for haematopoietic stem cell transplantation for 

primary immunodeficiencies. 2017.

19. van der Stoep MYEC, Zwaveling J, Guchelaar HJ, Lankester AC, Moes 

DJAR. Population pharmacokinetics of treosulfan in paediatric patients 

undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Submitted. 2017.

20. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), version 4.0 

[internet]. U.S. department of health and human services, National 

Institutes of Health and National Cancer Institute. Beschikbaar op:  

https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTAE_4.03_2010-06-

14_QuickReference_5x7.pdf [herziene versie 4.0: juni 2010].

21. Bearman SI, Appelbaum FR, Buckner CD, Petersen FB, Fisher LD, Clift 

RA, et al. Regimen-related toxicity in patients undergoing bone marrow 

transplantation. J Clin Oncol. 1988;6(10):1562-8.

22. Kearns GL, Abdel-Rahman SM, Alander SW, Blowey DL, Leeder JS, 

Kauffman RE. Developmental pharmacology--drug disposition, action, 

and therapy in infants and children. N Engl J Med. 2003;349(12):1157-

67.

23. Hilger RA, Harstrick A, Eberhardt W, Oberhoff C, Skorzec M, Baum-

gart J, et al. Clinical pharmacokinetics of intravenous treosulfan in 

patients with advanced solid tumors. Cancer Chemother Pharmacol. 

1998;42(2):99-104.

K O R T E  B I J D R A G E

 |   

22

P
harm

 w
eekbl 8

 juni 2
0

1
8

;1
5

3
–

2
3



 |    |   

2018;3:A1674

Dossiervoering van farmacogenetische uitslagen:  
een implementatieonderzoek in de Haagse regio

UIT HET NEDERLANDS PLATFORM VOOR FARMACEUTISCH ONDERZOEK

H.L. van den Hoek ab*, E.E. Roelofsen ab, R. Verheul cd, 
M. Veuger ce, E.B. Wilms af en L.E. Visser af

a Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Den Haag.
b Ziekenhuisapotheek, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag.
c LabWest, Den Haag.
d Klinische Chemie, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag.
e Klinische Chemie, HagaZiekenhuis, Den Haag.
f Ziekenhuisapotheek, HagaZiekenhuis, Den Haag.

* Correspondentie: hesterhoek@gmail.com.

Geen belangenverstrengeling gemeld.

Gebaseerd op het registratieonderzoek van H.L. van den Hoek.

Citeer als: Van den Hoek HL, Roelofsen EE, Verheul R, Veuger M, Wilms 

EB, Visser LE. Dossiervoering van farmacogenetische uitslagen: een 

implementatieonderzoek in de Haagse regio. Nederlands Platform voor 

Farmaceutisch Onderzoek. 2018;3:a1674.

Kernpunten
•  Structureren van het proces van vastlegging van far-

macogenetisch onderzoek, van aanvraag tot resultaat, 
leidt tot een betere herleidbaarheid.

•  Bij het merendeel van de patiënten (> 50%) is na im-
plementatie van het verbeterplan het farmacogene-
tisch resultaat vastgelegd, geïnterpreteerd en bewaakt 
in het elektronisch voorschrijfsysteem, en tevens be-
schikbaar voor overdracht naar de eerstelijnszorg.

•  De beschikbaarheid van de farmacogenetische re-
sultaten in het elektronisch voorschrijfsysteem zal 
bijdragen aan de medicatieveiligheid.

Inleiding
Desoxyribonucleïnezuur (DNA) fungeert als drager 

van erfelijke informatie in de vorm van nucleotiden die 
uiteindelijk resulteren in de aanmaak van enzymen. Door 
kleine verschillen in deze nucleotiden, ook wel single 
nucleotide polymorphisms genoemd, kan de functionaliteit 
van een enzym beïnvloed worden. Enzymen betrokken 
bij het metabolisme van geneesmiddelen kunnen hierdoor 
meer of minder actief zijn, waardoor aanpassing van 
de geneesmiddeldosering nodig kan zijn om over- of 
onderdosering te voorkomen [1-3].

ABSTRACT 
Pharmacogenetic results in the patient’s record: an 
implementation survey in The Hague
BACKGROUND
Pharmacogenetic testing is becoming increasingly im-
portant as it is used in prevention of severe adverse drug 
reactions, and for optimization of pharmacological therapy 
for patients with an unexpected response to drugs. In our 
health care system pharmacogenetics has been introduced 
since a couple of years. However, the traceability of the 
pharmacogenetics status in electronic patient files is limited.
OBJECTIVE
To assess, improve and evaluate the process of recording 
information on the patient’s pharmacogenetic status within 
the hospital setting.
METHODS
This implementation survey was conducted in two hospitals 
in The Hague, with an assessment before implementation 
of structural recording of the pharmacogenetic status in 
2015 and an evaluation after implementation in 2017. All 
patients with a request for pharmacogenetic testing by a 
physician affiliated with one of the hospitals were included. 
For each patient we collected data in electronic patient 
files. The primary outcome was the percentage of patients 
with a registration of the pharmacogenetic result, both 
wild-type and mutation, in the hospital information system 
on patient level.
RESULTS
Of the 193 patients included, none (0%) had their 
pharmacogenetic results reported in the hospital 
information system prior to implementation, compared to 
respectively 94,4% (17 of 18 patients) of the Haaglanden 
Medisch Centrum and 58,3% (42 of 72 patients) of the 
HagaZiekenhuis after implementation.
CONCLUSION
In this study 94,4% of the patients from the Haaglanden 
Medisch Centrum and 58,3% of the patients from the 
HagaZiekenhuis, had their pharmacogenetic status 
available in the hospital information system after 
implementation. Further revisions and research is needed 
to optimise the process and determine the influence on 
medication safety.
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Het gebruik van farmacogenetica neemt in de individue-
le farmacotherapie een steeds belangrijkere rol in, zoals in de 
psychiatrie en de oncologie. Het prospectief bepalen van het 
dihydropyrimidinedehydrogenase (DPD)-genotype vooraf-
gaand aan behandeling met capecitabine of 5-fluorouracil 
laat een aanzienlijke afname zien in ernstige bijwerkingen 
[4,5]. Ook binnen de ouderengeneeskunde is gebleken dat 
farmacogenetische polymorfismen, waaronder cytochroom 
P450 2C19 (CYP2C19) en CYP3A4/5, een onafhankelijke 
risicofactor zijn voor regelmatige ziekenhuisopnames [6,7].

In de G-standaard is sinds 2006 advisering over farma-
cogenetica opgenomen waarmee het mogelijk is geworden 
om medicatiebewaking uit te voeren op basis van het 
genotype van de patiënt [8]. Beschikbaarheid van deze 
uitslagen in het ziekenhuisinformatiesysteem is essen-
tieel voor juiste interpretatie en medicatiebewaking en 
overdracht naar de eerste lijn, waarbij zowel het wildtype 
genotype als een afwijkend genotype kan worden vastgelegd 
in het apotheekinformatiesysteem [9].

De dossiervoering van farmacogenetisch onderzoek 
is in de Haagse regio nog niet optimaal georganiseerd. 
Doordat veel verschillende partijen betrokken zijn, is 
het belangrijk dat een gestructureerde werkwijze gevolgd 
wordt. Hiertoe heeft er een verbeterproject plaatsgevonden 
in twee grote ziekenhuizen. In dit onderzoek is gekeken naar 
de kwaliteit van het vastleggen van farmacogenetische infor-
matie voor en na implementatie van het verbetertraject.

Methoden
Onderzoeksopzet

Dit implementatieonderzoek werd uitgevoerd in twee 
ziekenhuizen in Den Haag: het Haaglanden Medisch Cen-
trum (HMC) en het HagaZiekenhuis. Hierbij werden twee 
metingen uitgevoerd, in respectievelijk 2015 en 2017, voor 
en na implementatie. Alle patiënten waarvoor een aanvraag 
voor farmacogenetisch onderzoek werd gedaan door een 
arts verbonden aan één van de twee ziekenhuizen zijn ge-
includeerd. Door middel van statusonderzoek in zowel het 
laboratoriuminformatiesysteem als het ziekenhuisinforma-
tiesysteem zijn de gegevens per patiënt verzameld.

Verbeterplan
In het verbeterplan is aandacht besteed aan het opzetten 

van een gestructureerde werkwijze rondom de verwerking van 
farmacogenetisch onderzoek van aanvraag tot medicatiebe-
waking. In figuur 1 is het processchema opgenomen van het 
HagaZiekenhuis. In het HMC is bij implementatie gekozen 
voor directe communicatie tussen de afdeling klinische chemie 
en de ziekenhuisapotheek, zonder tussenkomst van het apo-
theeklaboratorium. De relevante farmacogenetische bepalingen 
zijn verwerkt in een overzichtstabel met daarbij vooraf gedefi-
nieerde adviesteksten die gebruikt worden bij de vastlegging en 
interpretatie van de uitslagen. Na verwerking van een uitslag 
in het laboratoriumsysteem ontvangen de betrokken zieken-
huisapotheken een email met het resultaat om te verwerken en 
bewaken in het medicatiegedeelte van het ziekenhuisinforma-
tiesysteem, en voor overdracht naar de eerste lijn.

Primaire en secundaire uitkomst
De primaire uitkomst was het percentage patiënten 

waarbij de farmacogenetische uitslag als contra-indicatie 
in het ziekenhuisinformatiesysteem was vastgelegd. Als 
secundaire uitkomst is gekeken naar alternatieve manieren 
van vastleggen van de uitslag, waaronder in documenten 
of als laboratoriumuitslag. Ook is daarbij gekeken naar 
de herleidbaarheid van het advies van de apotheek, zoals 
dosisaanpassing, en van het beleid van de arts, waarbij 
gekeken is of de arts actie heeft ondernomen op basis van 
het advies van de apotheek.

Data-analyse
Het primaire eindpunt werd berekend door het aantal 

patiënten met een farmacogenetische uitslag geregistreerd 
als contra-indicatie in het ziekenhuisinformatiesysteem te 

Figuur 1 Processchema HagaZiekenhuis

GLIMS: laboratoriuminformatiesysteem.
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delen door het totaal aantal geïncludeerde patiënten. De 
resultaten zijn per centrum geanalyseerd. Met behulp van 
een chi-kwadraattoets met 95%-betrouwbaarheidsinterval 
is gekeken of de proporties tussen de periodes statistisch 
significant verschilden. Ook de secundaire uitkomsten 
werden gerapporteerd als percentages.

Resultaten
In totaal zijn 193 patiënten geïncludeerd in de twee 

meetperiodes. Van deze 193 patiënten zijn 103 patiënten 
geïncludeerd in de voormeting, en 90 patiënten in de na-
meting. De gemiddelde leeftijd van de gehele populatie was 
63,8 jaar en 107 patiënten (55,4%) van de 193 patiënten 
waren man. Zowel in de voormeting als de nameting was 
de bepaling van DPD, waarbij de activiteitsmeting en de 

genotypering zijn gecombineerd, de meest voorkomende 
analyse in het HMC en het HagaZiekenhuis (84,6% ten 
opzichte van 94,4%, tegenover respectievelijk 88,3% ten 
opzichte van 88,9%). Genotypering van thiopurinemet-
hyltransferase (TPMT) en CYPs werd sporadisch ingezet 
(15,4% ten opzichte van 5,6%, tegenover respectievelijk 
11,7% ten opzichte van 11,1%). De karakteristieken zijn 
terug te vinden in tabel 1.

Van de respectievelijk 26 en 77 patiënten van het HMC 
en het HagaZiekenhuis uit de voormeting was voor geen 
enkele patiënt (0%) de uitslag vastgelegd als contra-indi-
catie in het ziekenhuisinformatiesysteem, vergeleken met 17 
patiënten (94,4%) van de 18 in het HMC en 42 patiënten 
(58,3%) van de 72 patiënten in het HagaZiekenhuis uit 
de nameting (p < 0,0001 voor beide ziekenhuizen). De 

Tabel 1 Karakteristieken van patiënten en farmacogenetische aanvragen (n = 193)

Haaglanden Medisch Centrum (n = 44) HagaZiekenhuis (n = 149)

Voor implementatie
(n = 26)

Na implementatie
(n = 18)

Voor implementatie
(n = 77)

Na implementatie
(n = 72)

Leeftijd (gemiddelde ± SD) 63,5 ± 9,4 64,3 ± 13,0 65,9 ± 8,86 61,6 ± 14,97
Geslacht man, n (%) 20 (76,9%) 10 (55,6%) 44 (57,1%) 33 (45,8%)
Soort bepaling, n (%)
• DPD-activiteitsmeting
• DPD-genotype
• TPMT
• CYP1A2
• CYP2C19
• CYP2C9
• CYP2D6
• CYP3A4
• CYP3A5
• VKORC1
• overig

-
 22  (84,6%)
 2  (7,7%)

-
-
-

 1  (3,8%)
-
-

 1  (3,8%)
-

-
 17  (94,4%)

-
-
-
-

 1 ( 5,6%)
-
-
-
-

 63  (81,8%)
 5  (6,5%)
 6  (7,8%)

-
-

 1  (1,3%)
-

 1  (1,3%)
 1  (1,3%)

-
-

 12  (16,7%)
 52  (72,2%)

-
 1  (1,4%)
 2  (2,8%)
 2  (2,8%)
 2  (2,8%)

-
-
-

 1  (1,4%)
Bepalend laboratorium, n (%)
• AMC
• Erasmus
• LUMC
• overig

-
 19  (73,1%)
 6  (23,1%)
 1  (3,8%)

-
 1  (5,6%)
 17  (94,4%)

-

 62  (80,5%)
 9  (11,7%)
 5  (6,5%)
 1  (1,3%)

 12  (16,7%)
 8  (11,1%)
 52  (72,2%)

- 
Onderzoeksvraag bekend, n (%)  25  (96,2%)  17  (94,4%)  74 (96,1%)  67  (93,1%)
Geneesmiddel bekend, n (%)  25  (96,2%)  16  (88,9%)  73  (94,8%)  64  (88,9%)
Uitslag, n (%)
• ultrarapid (verhoogd)
• extensive (normaal)
• intermediair
• poor (verlaagd)
• heterozygoot
• niet herleidbaar

-
 24  (92,3%)
 2  (7,7%)

-
-
-

-
 16  (88,9%)
 1  (5,6%)
 1  (5,6%

-
-

-
 55  (71,4%)
 2  (2,6%)
 14  (18,2%)
 1  (1,3%)
 5  (6,5%)

 1  (1,4%)
 64  (88,9%)
 2  (2,8%)

-
-

 5  6,9%)

SD: standaarddeviatie, DPD: dihydropyrimidinedehydrogenase, TPMT: thiopurinemethyltransferase, CYP: cytochroom P450, VKORC1: vitamine K epoxide 

reductase complex subunit 1, AMC: Academisch Medisch Centrum, LUMC: Leids Universitair Medisch Centrum.
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laatste metingen binnen de tweede periode laten echter 
een resultaat van 95% (38/40 patiënten) zien binnen het 
HagaZiekenhuis.

Bij meer dan 90% van de patiënten is een uitslag 
herleidbaar in het laboratorium- of ziekenhuisinformatie-
systeem en bij meer dan 85% werd tevens het advies van 
de apotheek teruggevonden. De mate waarin de arts hier 
bewust beleid op heeft gevoerd is in de nameting beter 
geregistreerd dan in de voormeting, met name in het HMC 
(zie tabel 2).

Beschouwing
Door het aanpassen van de werkwijze van aanvragen tot 

rapportage van farmacogenetisch onderzoek is een ver-
betering opgetreden van respectievelijk 94,4% en 58,3% 
van patiënten in het HMC en HagaZiekenhuis waarbij 
hun farmacogenetische resultaat in het ziekenhuissysteem 
ingevoerd is. Daarmee is de farmacogenetische informatie 
beschikbaar voor interpretatie, medicatiebewaking en voor 
overdracht naar de eerstelijnszorg binnen het HMC en het 
HagaZiekenhuis.

Met een resultaat van circa 58,3% lijkt de implementa-
tie niet volledig geslaagd in het HagaZiekenhuis. De laatste 
metingen laten echter een resultaat van 95% zien, waarmee 
geconcludeerd kan worden dat de eerste metingen van de 
nameting in de ingroeifase van de implementatie hebben 

plaatsgevonden. In het onderzoek van Simoons et al. waren 
enkel afwijkende uitslagen (PM, IM en UM) herleidbaar 
na overdracht naar de eerstelijnszorg [9]. Door het ge-
structureerd vastleggen van alle uitslagen, zowel wildtype 
als mutatie, is voor bijna alle nieuwe patiënten de farmaco-
genetische informatie beschikbaar voor arts en apotheek en 
overdraagbaar aan de eerste lijn. Bij meer dan 90% van de 
patiënten was de uitslag op enige manier herleidbaar, zowel 
voor als na implementatie. Een uitslag kan echter enkel van 
voordeel zijn voor de patiënt indien automatische medica-
tiebewaking mogelijk is.

Tussen 2015 en 2017 zijn de inzichten aanzienlijk 
veranderd waardoor een exponentiele groei heeft plaatsge-
vonden in het aantal aanvragen van DPD-genotype; van 
20 bepalingen per jaar naar 20 bepalingen per maand [4]. 
Ondanks een kortere nameting zijn vergelijkbare aantallen 
patiënten geïncludeerd. Tevens heeft er een switch plaats 
gevonden van DPD-activiteitsmeting naar DPD-genotype 
als gevolg van een studie [5]. In onderzoek van Lunenburg 
et al. wordt bij 5,1% van de patiënten een variant gemeten, 
in de literatuur wordt gesproken over 4,7-8,2% [4]. In de 
populatie van dit onderzoek wordt voor DPD bij 9,4% van 
de patiënten een variant gerapporteerd, mogelijk te verkla-
ren door kleine patiëntaantallen.

Zowel de verdeling in geslacht als leeftijd is te verklaren 
door de populatie waarbij de farmacogenetische status van 

Tabel 2 Resultaten van primaire en secundaire uitkomsten (n = 193)

Haaglanden Medisch Centrum (n = 44) HagaZiekenhuis (n = 149)

Voor implementatie
(n = 26)

Na implementatie
(n = 18)

P-waarde* Voor implementatie
(n = 77)

Na implementatie
(n = 72)

P-waarde*

Uitslag vastgelegd als contra-
indicatie, n (%)

 0  (0%)  17  (94,4%) < 0,0001  0  (0%)  42  (58,3%) < 0,0001

Uitslag herleidbaar, n (%)
• laboratoriumuitslag Glims
• laboratoriumuitslag ZIS
• statusvoering
• documenten

 26  (100%)
-

 4  (15,4%)
 10  (38,5%)
 23  (88,5%)

 17  (94,4%)
-
-

 12  (66,7%)
 17  (94,4%)

-  72  (93,5%)
 52  (67,5%)
 51  (66,2%)
 40  (51,9%)
 67  (87%)

 66  (91,7%)
 55  (76,4%)
 57  (79,2%)
 34  (47,2%)
 66  (91,7%)

-

Advies herleidbaar, n (%)
• laboratoriumuitslag Glims
• laboratoriumuitslag ZIS
• statusvoering
• documenten

 26  (100%)
-

 4  (15,4%)
 10  (38,5%)
 23  (88,5%)

 17  (94,4%)
-
-

 11  (61,1%)
 17  (94,4%)

-  70  (90,9%)
 5  (6,5%)
 8  (10,4%)
 36  (46,8%)
 69  (89,6%)

 67  (93,1%)
 29  (40,3%)
 52  (72,2%)
 21  (29,2%)
 65  (90,3%)

-

Actie herleidbaar, n (%)
• laboratoriumuitslag Glims
• laboratoriumuitslag ZIS
• statusvoering
• documenten

 11  (42,3%)
-
-

11 (42,3%)
-

 14  (77,8%)
-
-

 14  (77,8%)
-

-  46  (59,7%)
-
-

 46  (59,7%)
-

 46  (63,9%)
-
-

 46  (63,9%)
-

-

* Resultaten komen voort uit vergelijking binnen de centra, P < 0,05 wordt beoordeeld als statistisch significant.

GLIMS: laboratoriuminformatiesysteem, ZIS: ziekenhuisinformatiesysteem.
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DPD bepaald wordt. Bij coloncarcinoom, vaker voorkomend 
bij mannen, worden capecitabine en 5-fluorouracil al lange 
tijd ingezet als eerstelijnstherapie, en meer recent ook bij vrou-
wen met mammacarcinoom als derdelijnsbehandeling [10].

Met een aanzienlijke populatie aan patiënten met de 
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa in de Haagse regio is het 
beperkt aantal TPMT-aanvragen opvallend. Dit kan verklaard 
worden door de keuze van de kliniek voor therapeutic drug mo-
nitoring, de bepaling van de metabolieten van de thiopurines 
(6-MMP en 6-TGN), voor de evaluatie van de therapie.

Het beschrijven en onderzoeken van een procesver-
betering van farmacogenetische statusvoering binnen het 
ziekenhuis is niet eerder uitgevoerd. Door medicatiebewa-
king op individuele patiënteigenschappen kan er een toe-
name plaatsvinden van de patiëntveiligheid, zowel binnen 
het ziekenhuis als bij overdracht naar de eerstelijnszorg bij 
ontslag, en kan deze structurele aanpak in de toekomst als 
basis dienen voor andere resultaten, bijvoorbeeld tumor-
genetica.

Conclusie
Na implementatie van het verbeterplan heeft er een toe-

name in vastlegging, interpretatie en bewaking plaatsgevon-
den van de farmacogenetische uitslagen van respectievelijk 
94,4% en 58,3% binnen het HMC en het HagaZieken-
huis. Optimalisatie van het proces zal zorgen voor betere 
vastlegging. Verder onderzoek kan gedaan worden naar de 
invloed van dit verbetertraject op de medicatieveiligheid.  
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Bob Wilffert

Er zijn veel gegevens over het optreden van geneesmid-
delbijwerkingen, maar weinig informatie over de impact van 
de bijwerkingen op de kwaliteit van leven, zoals die door de 
betreffende patiënten wordt ervaren. In dit artikel van Rolfes 
et al. heeft het Lareb onderzoek gedaan bij de patiënten die 
bijwerkingen hadden gemeld naar aanleiding van de verande-
ring van de verpakking van Thyrax. Deze patiënten werden per 
e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan een vragenlijststudie. 
Het ging hierbij om een eenvoudige vragenlijst met vragen over 
fysieke gezondheid, sociale activiteiten, mentale fitheid, dage-
lijkse activiteiten en de algemene gezondheidstoestand.

Maar liefst 71,2% van de benaderde patiënten heeft de 
vragenlijst ingevuld. De wisseling van de verpakking bleek 
een significante afname van de kwaliteit van leven teweeg te 
brengen. De effecten waren het grootst voor de domeinen 
dagelijkse activiteiten, sociale activiteiten en de algemene 

gezondheidstoestand, en het laagst voor fysieke gezond-
heid. De afname van kwaliteit van leven was gecorreleerd 
met de ernst van de bijwerkingen.

Zo blijkt dat een relatief onschuldig lijkende verande-
ring in de verpakking van een geneesmiddel, tot het optre-
den van wezenlijke bijwerkingen kan leiden met relevante 
effecten op de kwaliteit van leven van onze patiënten. Dit 
benadrukt het belang van de productkennis van apothekers 
voor een goede patiëntenzorg.  

•  Rolfes L, van Hunsel F, Taxis K, van Puijenbroek E. The impact of 

experiencing adverse drug reactions on the patient’s quality of life: a 

retrospective cross-sectional study in the Netherlands. Drug Saf. 2016 

Aug;39(8):769-76.

Citeer als: Wilffert B. De invloed van een veranderde Thyrax-verpakking op 

kwaliteit van leven. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 

2018;3:e1659.
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Meerderheid van de intensivecarepatiënten behandeld 
met ciprofloxacine bereikt de farmacodynamische 
streefwaarde niet
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Kernpunten
• Pathofysiologische veranderingen die kenmerkend 

zijn voor ernstige ziekte op de intensive care kunnen 
klinisch relevante veranderingen in de PK-parameters 
van antibiotica veroorzaken, wat kan leiden tot subop-
timale blootstelling.

• Empirische benadering van intraveneuze ciprofloxa-
cinedoseringen bij ernstig zieke patiënten resulteert 
vaak in inadequate blootstelling; in slechts 16,3% van 
de IC-patiënten wordt de farmacodynamische streef-
waarde van ƒAUC0-24/MIC ≥ 100 behaald.

• Geïndividualiseerde doseringen op de IC zijn nood-
zakelijk om de blootstelling van ciprofloxacine te opti-
maliseren.

Inleiding
De morbiditeit en mortaliteit bij ernstig zieke patiën-

ten op de intensive care (IC) met infecties blijft een we-
reldwijd gezondheidsprobleem. Zowel de incidentie van 

ABSTRACT 
A majority of the ICU patients treated with ciprofloxacin does 
not achieve the pharmacodynamic target
BACKGROUND
Traditional antibiotic dosing is not designed for patients 
at the intensive care unit, as the extreme pharmacokinet-
ic behaviour of drugs in critically ill patients threatens the 
achievement of optimal antibiotic treatment outcomes. For 
severe infections, the pharmacodynamic target (PDT) of 
ƒAUC0-24/MIC ≥ 100 has been proposed.
OBJECTIVE
In this study, we examine the PDT attainment of empiri-
cal dosing regimens of ciprofloxacin in critical ill patients 
and patient characteristics associated with the failure to 
achieve the PDT.
DESIGN
A prospective observational PK/PD study was performed at 
the ICUs of Erasmus MC and Maasstad Hospital, Rotterdam.
METHODS
Based on optimal sampling, five separate 5 mL samples 
were taken at various time points. Non-compartmental PK 
analysis was performed. The percentage PDT attainment 
was the primary endpoint. As a secondary endpoint, patient 
characteristics associated with the non-achievement of the 
PDT were evaluated using multivariate analysis.
RESULTS
A total of 43 ICU patients receiving intravenous ciprofloxacin 
were included in this study. The median age was 66 years, 
APACHE II score was 22 and creatinine clearance rate was  
58 mL/min. The median ƒAUC0-24 and Cmax were 29.9 mg•h/L 
and 3.0 mg/L, respectively. The proportion of patients achieving 
the PDT was 16.3%. Using multivariate analysis, an increase 
of the body mass index, creatinine clearance rate and albumin 
were found to be predictive of a decreased ƒAUC0-24/MIC ratio.
CONCLUSION
An empirical approach of ciprofloxacin dosing results in poor 
target attainment in the majority of the ICU patients. At pres-
ent, TDM of ciprofloxacin is not used as a routine interven-
tion. We believe that should be changed, because of the high 
variability in PK parameters in critically ill patients.
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infecties als het sterftecijfer dat hieraan gekoppeld is, zijn in 
de afgelopen decennia niet verbeterd [1,2]. Snelle identifi-
catie en een optimale behandeling van bacteriële infecties 
in deze patiëntengroep is essentieel. Eerdere studies heb-
ben aangetoond dat suboptimale spiegels van antibiotica bij 
IC-patiënten niet ongewoon zijn [3-7]. Deze bevindingen 
zijn toegeschreven aan de pathofysiologische veranderin-
gen die kenmerkend zijn voor IC-patiënten, zoals veran-
deringen in de klaring en het verdelingsvolume [3,8-10]. 
Therapeutic drug monitoring (TDM) is een veelgebruikte 
doseringsstrategie om de toxiciteit van een geneesmiddel te 
minimaliseren en de werkzaamheid ervan te maximaliseren. 
Hoewel TDM bij antibiotica met een bredere therapeuti-
sche index, zoals fluorchinolonen, ook wordt aanbevolen 
[6,11,12], wordt het niet routinematig ingezet in de mees-
te ziekenhuizen. Het fluorchinolon ciprofloxacine wordt 
gekenmerkt door een snelle concentratie-afhankelijke 
bactericide activiteit tegen de meeste gramnegatieve aerobe 
bacteriën en in mindere mate tegen veel grampositieve 
bacteriën [13,14]. Vanwege zijn bacteriedodende activiteit 
bij nosocomiale infecties wordt ciprofloxacine op de IC 
veel voorgeschreven. De oppervlakte onder de vrije con-
centratie-tijdcurve gedeeld door de minimaal remmende 
concentratie (ƒAUC

0-24/MIC)-ratio en de maximale 
concentratie gedeeld door de MIC (ƒCmax/MIC)-ratio, 
zijn goede voorspellers voor de effectiviteit van ciprof-
loxacine [7,11]. Voor ciprofloxacine zijn een ƒAUC0-24/
MIC ≥ 100 en ƒCmax/MIC ≥ 10 in kritisch zieke pati-
enten de farmacodynamische streefwaardes (FDS’s) 
voor het bereiken van klinische genezing [15,16]. In dit 
onderzoek bestuderen we de frequentie van het behalen 
van de FDS van empirisch gedoseerde ciprofloxacine en 
de patiëntkenmerken die geassocieerd zijn met het niet 
bereiken van de FDS.

Methoden
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek betreft een prospectief, observationeel, 
farmacokinetisch/farmacodynamisch (PK/PD)-onderzoek 
op de volwassen intensivecare (IC)-afdelingen van het Eras-
mus Medisch Centrum (EMC) en het Maasstad Ziekenhuis 
(MSZ) te Rotterdam. Dit onderzoek maakte deel uit van een 
groter multicenter onderzoek (EXPAT), waarin de PK/PD 
van fluorchinolonen en betalactam-antibiotica wordt onder-
zocht. Het onderzoek is goedgekeurd door de medisch-ethi-
sche toetsingscommissie van het Erasmus MC en geregis-
treerd in het Nederlandse Trial Register (ID: NTR5632).

Onderzoekspopulatie
Alle patiënten die werden opgenomen in de periode 

januari tot en met december 2016 op de volwassen IC-af-
delingen van beide ziekenhuizen kwamen in aanmerking 
voor inclusie. De inclusiecriteria van dit onderzoek waren:
• leeftijd ≥ 18 jaar;
• intraveneuze ciprofloxacinetherapie;

• geschikte intraveneuze toegang;
• verwachte IC-opnameduur ≥ 72 uur.

De dosering en duur van de therapie zijn volgens lokaal 
antibioticabeleid gekozen, de standaard startdosis in het 
MSZ is tweemaal daags 400 mg en in het EMC driemaal 
daags 400 mg.

Dataverzameling
Demografische en klinische patiëntgegevens zijn verzameld 
uit het elektronische patiëntendossier en het patiëntdata-
managementsysteem. De gegevensverzameling is vastgelegd 
in het Electronic Data Capture programma OpenClinica.

Op basis van optimale bemonstering werden op dag 2 van 
de therapie op vijf verschillende tijdstippen bloedmonsters  
afgenomen. Plasmaconcentraties werden bepaald met een 
conform de Food and Drug Administration gevalideerde multi- 
analyse UPLC-MS/MS-assay. Gemeten concentraties werden 
gecorrigeerd voor percentage eiwitbinding (30%) [17].

Primaire eindpunten
Als primaire eindpunten zijn de volgende PK/PD indices 

berekend:
• ƒAUC

0-24/MIC;
• % ƒAUC0-24/MIC ≥ 100;
• ƒCmax/MIC;
• % ƒCmax/MIC ≥ 10.

Voor het berekenen van de ƒAUC0-24/MIC en ƒCmax/
MIC-ratio’s werd gebruik gemaakt van het niet-soortge-
relateerde PK/PD klinische breekpunt van 0,5 mg/L. Dit 
is de hoogste waarde van de MIC waarvan verwacht mag 
worden dat ciprofloxacine onder standaard omstandig-
heden effectief is voor Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., 
Acinetobacter spp., Staphylococcus spp., Haemophilus influen-
zae, Moraxella catarrhalis en Neisseria spp [18].

Secundaire eindpunten
Leeftijd, body mass index (BMI), creatinineklaring, 

albumine, vochtbalans, ureum, sequential organ failure assess-
ment (SOFA)-score en acute physiology and chronic health 
evaluation (APACHE) II-score werden als risicofactoren 
getest met betrekking tot hun relatie met de berekenende 
ƒAUC0-24/MIC.

Data-analyse
Niet-compartimentele PK-analyse van de plasmacon-

centratie-tijddata werd uitgevoerd met PKSolver versie 2.0 
[19]. Voor de statistische toetsen is IBM Statistics SPSS 
(versie 24) gebruikt. Metrische variabelen werden getoetst 
op de normaliteit met de Shapiro-Wilk-test. Voor de verge-
lijking tussen de groepen patiënten die wel of niet de FDS 
behaald hadden, werden continue variabelen met een nor-
male verdeling geanalyseerd met de ongepaarde t-toets en 
bij een niet-normale verdeling met de Mann-Whitneytoets. 
Categorische data werden getoetst met de chi-kwadraat-
toets of Fisher-exacttoets. Identificeren van klinische en 
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Tabel 1 Beschrijving demografische en klinische patiëntgegevens

Alle patiënten 
(n = 43)

FDS niet behaald 
(n = 36)

FDS behaald 
(n = 7)

P-waarde

Demografische kenmerken
• centrum
   - EMC  15  (34,9)  11  (73,3)  4  (26,7) 0,215
   - MSZ  28  (65,1)  25  (89,3)  3  (10,7)
• Leeftijd, in jaren  66,0  (56,5-70,5)  66  (54,5-71,8)  62  (58-70) 0,916
• Man  25  (58,1)  21  (58,3)  4  (57,1) 1,000
• Vrouw  18  (41,9)  15  (41,7)  3  (42,9)
• Lichaamsgewicht, in kg  80  (64-90)  80  (65,0-96,5)  80  (60-85) 0,391
• body mass index, in kg/m2  26,2  (22,2-28,7)  26,5  (22,9-29,1) 24,3 (20,8-27,2) 0,118
PK/PD indices
• ƒAUC0-24  29,9  (19,6-42,1)  25,9  (16,8-38,1)  86,8  (64,0-107,4) < 0,001
• ƒCmax  3,0  (2,3-4,0)  2,9  (2,1-3,5)  6,7  (3,6-7,8) 0,001
• ƒAUC0-24/MIC ≥ 100  7  (16,3)
• ƒCmax/MIC ≥ 10  7  (16,3)
Ciprofloxacinedosis
• 1 dd 400  3  (7,0)  3  (8,3)  0  (0,0) 0,277
• 2 dd 400   26  (60,5)  23  (63,9)  3  (42,9)
• 3 dd 400  14  (32,6)  10  (27,8)  4  (57,1)
Klinische gegevens
• APACHE II-score *  22  (19-26)  22  (19-26)  23  (20-30) 0,668
• SOFA-score *  13  (12-17)  13  (9-16)  11  (10-14) 0,744
• vochtbalans *, in mL  2044,0  (687,5-4270,5)  2072,0  (643,0-4900,0)  2073,0  (712,0-4241,0) 0,921
• serumcreatinine, in µmol/L *  92  (69-169)  100  (59-180)  86  (83-136) 0,948
• serumcreatinine †, in µmol/L  100  (68-165)  94  (55-156)  146  (100-227) 0,130
• eGFR *, in mL/min/1.73 m2  58,0  (31-102)  56,0  (29,5-102,8)  59,0  (34,0-84,0) 0,805
• eGFR †‡, in ml/min/1.73 m2  53,0  (28,0-102,0)  66,5  (29,8-121,3)  38,0  (25,0-49,0) 0,122
• albumine *  25,0  (22,0-28,8)  26,0  (22,0-32,0)  24,0  (18,0-26,0) 0,081
• ureum *  10,1  (6,2-19,0)  8,6 (4,9-18,4)  16,5  (10,1-21,7) 0,054
• C-reactief proteïne *  138  (53-194)  140  (85-212)  67  (51-177) 0,532
• C-reactief proteïne †  136  (57-217)  139  (54-214)  136  (57-238) 0,882
• leukocyten †, maal 109/L  13,7  (10,4-16,7)  13,3  (8,8-16,5)  16,7  (14,6-21,0) 0,157
Klinische uitkomsten
• lengte van IC-verblijf, in dagen  9,0  (4,5-28,5)  7,5  (4,3-29,0)  14,0  (4,0-26,0) 0,729
• 30-dagen mortaliteit
   - in leven  33  (76,7)  29  (80,6)  4  (57,1) 0,325
   - overleden  10  (23,3)  7 (19,4)  3  (42,9)

* op dag 0 gemeten (aanvangswaarde).

† op dag 2 gemeten.

‡ eGFR is berekend met behulp van de MDRD-vergelijking.

Gegevens worden weergegeven als mediaan (interkwartielafstand) of aantal (percentage). Statistische analyse van verschillen tussen groepen werd gedaan met 

de ongepaarde t-toets voor continue variabelen met normale verdeling en in geval van niet-normale verdeling met de Mann-Whitneytoets. Categorische data 

zijn getoetst met behulp van chi-kwadraattoets of Fisher-exacttoets.

FDS = ƒAUC0-24/MIC ≥ 100 bij een MIC van 0,5 mg/L.

FDS: farmacodynamische streefwaarde, EMC: Erasmus Medisch Centrum, MSZ: Maasstad Ziekenhuis, PK/PD: pharmacokinetic/pharmacodynamic, ƒAUC0-

24: vrije concentratie-tijdcurve, ƒCmax: maximale concentratie, MIC: minimaal remmende concentratie, APACHE II-score: Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation score, SOFA-score: sequential organ failure assessment score, eGFR: geschatte glomerulaire filtratiesnelheid, IC: intensive care.
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demografische patiëntkenmerken die geassocieerd zijn met 
het niet bereiken van de FDS, werden getoetst met een 
multivariate analyse (Stepwise). Alleen de variabelen met 
significante regressiecoëfficiënten werden aan het multi-
variabel regressiemodel toegevoegd. Alle testen werden 
tweezijdig getoetst en een P-waarde van < 0,05 werd als 
statistisch significant beschouwd.

Resultaten
Onderzoekspopulatie

In dit onderzoek werden 43 IC-patiënten (leeftijd: 66 
jaar [56,5-70,5]; APACHE II-score: 22 [19-26]; SOFA- 
score: 13 [12-17]) geïncludeerd. De mediane ƒAUC0-24 en 
Cmax zijn respectievelijk 29,9 mg·h/L (19,6-42,1) en 3,0 
mg/L (4,7-8,0). Klinische en demografische eigenschappen 
worden getoond in tabel 1, waarbij er onderscheid is ge-
maakt tussen de patiënten die wel en niet de FDS hebben 
behaald. De patiëntkarakteristieken tussen de twee groepen 
zijn vergelijkbaar, met uitzondering van de ƒAUC0-24  

(P < 0,001) en ƒCmax (P = 0,001). Binnen de eerste 30 
dagen na opname overleden 10 patiënten (23,3%). Er was 
geen significant verschil in mortaliteit tussen de groepen 
patiënten die wel of niet de FDS behaalden (P = 0,325).

Primaire eindpunten
Bij een groot aantal patiënten werden de IC-streef-

waardes niet bereikt. De proportie patiënten die de FDS 
bereikten, bij een klinisch breekpunt van 0,5 mg/L, is voor 
beide primaire eindpunten (ƒAUC0-24/MIC ≥ 100 en ƒCmax/
MIC ≥ 10) 16,3% (7/43). Het percentage patiënten met 
een adequate ƒAUC0-24/MIC-ratio uitgezet tegen MIC = 
0,0625-4 mg/L wordt in figuur 1 getoond.

Secundaire eindpunten
Het geschatte regressiemodel verklaart een significan-

te proportie van de variatie, 29,9% (F-test = 4,11; aantal 
vrijheidsgraden [df] = 1,38; P < 0,05). In de multivariabele 
analyse waren de BMI (regressiecoëfficiënt [B] = –3,755; 
95%-betrouwbaarheidsinterval [95%-BI] = –6,302-
–1,208), geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) op 
dag 2 (B = –0,348; 95%-BI = –0,641- –0,054) en albumine 
op dag 0 (B = –2,562; 95%-BI = –5,121- –0,004) signifi-
cant geassocieerd met de afhankelijke variabele ƒAUC0-24/
MIC. De sterkste voorspeller was de variabele BMI, met 
een partiële en unieke bijdrage aan het model van respec-
tievelijk 19,0% en 16,4%.

Figuur 1 Percentage patiënten met een adequate ƒAUC0-24/MIC-ratio bij een minimaal remmende concentratie van 
0,0625 - 4 mg/L
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De pijlen geven het percentage patiënten aan die de FDS behalen bij het klinische breekpunt (MIC = 0,5 mg/L) voor ciprofloxacinedoseringen van  

800 mg/dag (- - -) en 1200 mg/dag (–––  ).

ƒAUC0-24/MIC: de oppervlakte onder de vrije concentratie-tijdcurve gedeeld door de minimaal remmende concentratie, FDS: farmacodynamische streef-

waarde.
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Beschouwing
Van de 43 geïncludeerd IC-patiënten behaalde slechts 

16,3% de FDS bij een klinisch breekpunt van 0,5 mg/L 
als uitgangswaarde voor de MIC. Onze uitkomsten komen 
overeen met resultaten uit eerder uitgevoerde onderzoe-
ken naar blootstelling van ciprofloxacine in kritisch zieke 
patiënten [6,7,20,21]. In onze studie is geen significant 
effect van de dosis op het behalen van de FDS aangetoond. 
Er was weliswaar een numeriek verschil in het bereiken 
van de FDS tussen de tweemaal (11,5%) en de driemaal 
(28,6%) daagse dosering, maar dat verschil bereikte geen 
statistische significantie. Een mogelijke oorzaak hiervoor is 
het significante verschil in de eGFR bij aanvang tussen de 
drie doseringsgroepen (P = 0,046). In de driemaal daagse 
groep was de mediane eGFR 82,5 mL/min, in de een- en 
tweemaal daagse groepen respectievelijk 28,0 en 50,5 mL/
min. Bij verminderde nierfunctie nemen halfwaardetijd en 
AUC van ciprofloxacine toe en neemt de renale klaring af, 
hierdoor wordt de kans op het behalen van de FDS bij een 
lage eGFR hoger. In verschillende studies is in subpopula-
ties het effect van de dosis op het behalen van PK/PD- 
doelen wel aangetoond [6,20]. Van Zanten et al. hebben  
in hun prospectieve studie laten zien dat tweemaal daags  
400 mg, de meest gebruikelijke dosis van ciprofloxacine  
intraveneus, vaak inadequaat is om infecties bij kritisch  
zieke patiënten te behandelen [6]. Bovendien leiden 
subtherapeutische plasmaconcentraties niet alleen tot 
het falen van de behandeling, maar ook tot het ontstaan 
van resistentie tegen antibiotica [8]. Dit is met name 
een probleem met fluorchinolonen, aminoglycosiden en 
betalactam-antibiotica [22]. Van bijzonder belang is het 
vermogen van fluorchinolonen om resistentie te veroor-
zaken op andere klassen van antibiotica [23]. Inadequate 
antibioticablootstelling bij IC-patiënten blijkt bovendien 
een belangrijke onafhankelijke determinant te zijn bij 
ziekenhuissterfte [5,24]. In het algemeen wordt ciprofloxa-
cine als veilig beschouwd en wordt het goed verdragen, 
zelfs bij hogere doses [25-27]. Rekening houdend met de 
toenemende resistentie tegen ciprofloxacine wereldwijd, is 
een ciprofloxacinedosis van 1200 mg intraveneus dagelijks 
bij patiënten met een normale nierfunctie gerechtvaardigd 
[28]. Op basis van TDM kan vervolgens vastgesteld wor-
den of de beoogde FDS behaald wordt. In dit onderzoek 
is voor de AUC een afnameschema met vijf monsterna-
mes gebruikt, voor TDM adviseren wij een topspiegel of 
elke tweede spiegel naast de dalspiegel om met voldoende 
nauwkeurigheid de C

max en AUC te schatten [29].
Patiënten met een eGFR < 50 mL/min hadden een 

significant hogere kans (odds ratio = 0,106; 95%-BI = 
0,012-0,977; P = 0,048) op het behalen van de FDS. Deze 
correlatie komt overeen met wat eerder in verschillende 
subpopulaties is aangetoond [30-33]. In dit onderzoek 
hebben we tevens laten zien dat een toename van de BMI 
en serumalbumine significant zijn geassocieerd met het niet 
behalen van de FDS.

Sterkte punten van dit onderzoek zijn het prospectieve 
ontwerp, de omvang en de uitvoering in zowel een acade-
misch als een topklinisch ziekenhuis. Een beperking van deze 
studie is het gebruik van het klinische breekpunt van ciprof-
loxacine voor het berekenen van de primaire eindpunten. 
Dit leidt mogelijk tot een overschatting van het percentage 
patiënten met suboptimale blootstelling. Een andere be-
perking is het gebruik van een niet-compartimenteel model 
voor de AUC-berekening. Dit is een vereenvoudigde weer-
gave van het gedrag van het antibioticum in de patiënt. De 
serumconcentraties van ciprofloxacine worden het best be-
schreven door een twee compartimentenmodel met nulde- 
orde input (infusie) en eerste-orde eliminatie [11,34,35].

Conclusie
Empirische benadering van intraveneuze ciprofloxa-

cinedoseringen in kritisch zieke patiënten resulteert bij de 
meerderheid van de IC-patiënten in het niet behalen van 
de FDS. Op dit moment wordt TDM van fluorchinolonen 
niet als een routinematige interventie ingezet. Wij zijn van 
mening dat dat zou moeten veranderen. De hoge variabili-
teit in de PK-parameters bij kritisch zieke patiënten, samen 
met toenemende MIC’s van gramnegatieve bacteriën, 
pleiten voor een individuele benadering van ciprofloxacine-
doseringen op de IC.  
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VERKORTE PRODUCTINFORMATIE TRIMBOW  87 5 9 MICROGRAM DOSIS, AËROSOL, OPLOSSING 
Samenstelling en farmaceutische vorm: beclometasondipropionaat 87 mcg,  for-
moterolfumaraatdihydraat 5�mcg en glycopyrronium 9 mcg per dosis als aërosol, 
oplossing. Indicaties: Onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten met mati-
ge tot ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD) die niet voldoende kun-
nen worden behandeld met een combinatie van een inhalatiecorticosteroïde en 
een langwerkende bèta 2agonist (voor eff ecten op het onder controle krijgen van 
de symptomen en het voorkomen van exacerbaties, zie rubriek�5.1 van de SmPC).  
Dosering en wijze van toediening: 2 maal daags 2 inhalaties. Trimbow mag ge-
bruikt worden met een AeroChamber Plus. Contra-indicatie:  Overgevoeligheid 
voor een van de werkzame of hulpstoff en. Speciale waarschuwingen en voor-
zorgen: Niet voor acuut gebruik. Acute overgevoeligheidsreacties en paradoxa-
le broncho spasmen kunnen optreden. Behandeling niet abrubt staken. Wees 
voorzichtig bij patiënten met hartritmestoornissen, m.n. derdegraads AV-blok en 
tachya ritmieën, idiopathische subvalvulaire aortastenose, hypertro sche obstruc-
tieve cardiomyopathie, ernstige hartziekte (m.n. acuut myocardinfarct, ischemi-
sche hartziekte, congestief hartfalen), occlusieve vaatziekten (m.n. arterio sclerose), 
arteriële hypertensie en aneurysma. Wees ook voorzichtig bij de behandeling van 
patiënten die (vermoedelijk) verlenging van het QTcinterval hebben, hetzij conge-
nitaal hetzij door geneesmiddelen. Bij anesthesie met gehalogeneerde anestheti-
ca Trimbow niet toedienen gedurende minstens 12�uur voor begin hiervan i.v.m. 
risico op cardiale aritmieën. Toename van pneumonieën, ook die met ziekenhuis-
opname, is waargenomen bij COPD-patiënten die geïnhaleerde corticosteroïden 
kregen. Systemische eff ecten kunnen met elke inhalatiecorticosteroïde optreden. 
Dien voorzichtig toe aan patiënten met actieve of latente pulmonaire tuberculose, 
of schimmel en virusinfecties van de luchtwegen. Mogelijk ernstige hypokaliëmie 
kan optreden met een bèta2agonist; dit kan tot cardiovasculaire bijwerkingen 
leiden. Voorzichtigheid is m.n. geboden bij ernstige COPD, omdat dit eff ect kan 
worden versterkt door hypoxie. Hypokaliëmie kan ook toenemen door gelijk-
tijdige behandeling met andere middelen die hypokaliëmie kunnen induceren, 
zoals xanthinederivaten, steroïden en diuretica en bij gebruik van meerdere bron-
chodilatoren. De inhalatie van formoterol kan een stijging van de bloedglucose-
gehaltes veroorzaken. Contoleer het bloedglucose bij diabetes. Glycopyrronium 
moet  voorzichtig worden gebruikt bij patiënten met nauwekamerhoekglaucoom, 
prostaathyperplasie of urineretentie. Informeer patiënten dat bij symptomen van 
acute nauwekamerhoekglaucoom ze Trimbow moeten staken en onmiddellijk con-
tact moeten opnemen met hun arts. Langdurige, gelijktijdige toediening  met an-
dere anticholinergica wordt niet aanbevolen. Bij ernstige nierinsuffi  ciëntie alleen 
gebruiken als voordeel opweegt tegen nadeel. Na gebruik mond goed spoelen. 

Interacties: Farmacokinetische interacties:  vanwege mogelijk systemische eff ec-
ten bij gelijktijdig gebruik van krachtige CYP3Aremmers (bijv. ritonavir, cobicistat) 
en beclometason wordt voorzichtig gebruik en passende controle hierbij geadvi-
seerd. Farmacodynamische interacties: nietcardioselectieve bètablokkers (waaron-
der oogdruppels) moeten worden vermeden bij gelijktijdig gebruik van formoterol 
per inhalatie: het eff ect van formoterol zal afnemen of verdwijnen. Gelijktijdig 
gebruik van andere bètaadrenergica kan potentieel aanvullende eff ecten hebben; 
derhalve is voorzichtigheid hierbij geboden. Gelijktijdige behandeling met kinidi-
ne, disopyramide, procaïnamide, antihistaminica, monoamineoxidaseremmers, tri-
cyclische antidepressiva en fenothiazines kan leiden tot een verlengd QTinterval 
en een verhoogd risico op ventriculaire aritmieën. Ldopa, Lthyroxine, oxytocine 
en alcohol kunnen leiden tot verminderde tolerantie van het hart voor bèta2mi-
metica. Gelijktijdige behandeling met monoamineoxidaseremmers, waaronder 
middelen met vergelijkbare eigenschappen, zoals furazolidon en procarbazine, kan 
een versterkende werking hebben op hypertensieve reacties. Risico op aritmieën 
is verhoogd bij gelijktijdige anesthesie met gehalogeneerde koolwaterstoff en. 
Gelijktijdige behandeling met xanthinederivaten, steroïden of diuretica kan het hy-
pokaliëmische eff ect van bèta2agonisten versterken. Hypokaliëmie kan de disposi-
tie voor aritmieën verhogen bij patiënten die digitalisglycosiden krijgen. Langdurige 
gelijktijdige toediening met andere anticholinergica, is niet onderzocht en wordt 
dus niet aanbevolen.  Bijwerkingen:  Vaak (1/10-1/100): pneumonie, faryngitis, ora-
le candidiasis, urineweginfectie, nasofaryngitis, hoofdpijn, dysfonie; soms (1/100-
1/1.000): griep, orale schimmelinfectie, orofaryngeale, slokdarm- en vulvovaginale 
candidiasis, sinusitis, rinitis, gastroenteritis,  allergische dermatitis, hypokaliëmie, 
hyperglykemie, rusteloosheid, tremor, duizeligheid, dysgeusie, hypo-esthesie, 
salpingitis, atrium brillatie, elektrocardiogram QT verlengd, tachycardie, tachy -
a ritmie, hartkloppingen, hyperemie, overmatig blozen, hoesten, productieve hoest, 
keelirritatie, bloedneus, diarree, droge mond, dysfagie, nausea, dyspepsie, brande-
rig gevoel van de lippen, cariës, huiduitslag, urticaria, pruritus, hyperhidrose, spier-
spasmen, myalgie, pijn in extremiteit, skeletspierstelselborstpijn, vermoeidheid, 
asthenie, verhoging van Creactief proteïne, bloedplaatjestelling, vrije vetzuren, 
bloedinsuline en bloed ketonlichaam, verlaging van bloedcortisol. Bewaren: In koel-
kast bewaren (2-8⁰C). Na a evering nog maximaal 4 maanden houdbaar bij maxi-
maal 25⁰C. A everstatus: UR. Registratienr: EU/1/17/1208/002. Vergoeding en 
prijzen: Trimbow wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen: zie Z-index. 
Registratiehouder: Chiesi Farmaceutici S.p.A.,  Via Palermo� 26/A, Parma, Italië. 
Datum: 1 november 2017. Chiesi Pharmaceuticals B.V. Evert van de Beekstraat 
1 – 120, 1118 CL Schiphol. PM-Adv-2017-1869 Referentie: 1. SmPC Trimbow®. P
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Verkorte productinformatie Advagraf 0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg capsules met verlengde afgifte, hard
Samenstelling: Elke capsule met verlengde afgifte, hard, bevat 0,5 mg, 1 mg, 3 mg of 5 mg tacrolimus (als monohydraat). Farmacotherapeutische groep: immunosuppressiva, calcineurine-remmers, ATC-code: L04AD02. Therapeutische indicaties: Profylaxe van transplantaatafstoting bij volwassen allogene niertransplantaat- of levertransplantaatontvangers. 
Behandeling van afstoting van allogene transplantaten bij volwassen patiënten die eerder zonder succes met andere immunosuppressieve geneesmiddelen werden behandeld. Dosering en wijze van toediening: Advagraf is een eenmaal daagse orale formulering van tacrolimus. Aanbevolen startdosering, als profylaxe van transplantaatafstoting, is na niertransplantatie 
0,20-0,30 mg/kg/dag, na levertransplantatie 0,10-0,20 mg/kg/dag, gegeven in de ochtend. Gedurende periode post-transplantatie kan de Advagraf dosis gewoonlijk worden verlaagd. Conversie van Prograft naar Advagraf: 1:1 (mg:mg), totale dagdosering. Gedurende onderhoudstherapie zijn bij zowel lever-, hart- als niertransplantatie de bloedconcentraties doorgaans 
tussen 5-15 ng/ml. Voor de behandeling van afstoting na nier- of levertransplantatie wordt de initiële profylaxe dosis aanbevolen. Voor de behandeling van afstoting na harttransplantatie is de aanvangsdosis eenmaal daags 0,15 mg/kg/dag in de ochtend. Therapeutische geneesmiddelmonitoring is nodig bij instellen van de patiënt op tacrolimus en bij wijzigingen in 
medicatie. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor tacrolimus of voor één van de hulpstoffen. Overgevoeligheid voor andere macroliden. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Er zijn medicatiefouten gemeld, waaronder onbedoelde, ongewilde of zonder toezicht uitgevoerde substitutie van tacrolimus formuleringen met directe of verlengde 
afgifte. Dit heeft geleid tot ernstige bijwerkingen, waaronder transplantaatafstoting, of andere bijwerkingen die mogelijk het gevolg zijn van ofwel onvoldoende ofwel overmatige blootstelling aan tacrolimus. Patiënten dienen op dezelfde formulering van tacrolimus te blijven met het daarmee overeenkomende dagelijkse doseringsregime; wijzigingen in de formulering of 
het regime dienen uitsluitend plaats te vinden onder scherp toezicht van een transplantatiespecialist. Advagraf wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan achttien jaar vanwege beperkte gegevens over veiligheid en/of effectiviteit. Voor de behandeling van afstoting van allogene transplantaten bij volwassen patiënten die eerder zonder succes met andere 
immunosuppressieve geneesmiddelen werden behandeld zijn nog geen klinische gegevens beschikbaar voor Advagraf met verlengde afgifte. Klinische gegevens met betrekking tot de profylaxe van transplantaatafstoting bij volwassen allogene harttransplantaatontvangers zijn nog niet beschikbaar voor Advagraf. Gedurende de vroege fase post-transplantatie dient 
controle van de volgende parameters routinematig te worden uitgevoerd: bloeddruk, ECG, neurologische en visuele status, nuchtere bloedglucosespiegels, bloedwaarden elektrolyten (met name kalium), lever- en nierfunctietesten, hematologische parameters, bloedstollingsbepalingen en plasma-eiwitbepalingen. Indien klinisch relevante afwijkingen van deze parameters 
worden waargenomen, dient aanpassing van het immunosuppressieve regime te worden overwogen. Wanneer stoffen met de potentie voor interactie, in het bijzonder sterke remmers van CYP3A4 (zoals telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketoconazol, voriconazol, itraconazol, telithromycine of clarithromycine) of inductoren van CYP3A4 (zoals rifampicine of rifabutine) 
worden gecombineerd met tacrolimus, zal de tacrolimus bloedconcentratie gemonitord moeten worden, om indien nodig de dosis tacrolimus zo aan te passen dat de bloedspiegel onveranderd blijft. Fytotherapeutica die Sint Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten of andere fytotherapeutica, dienen gedurende therapie met Advagraf te worden vermeden vanwege 
het risico op interacties die ofwel leiden tot verlaging van de tacrolimus bloedconcentraties en een verminderd klinisch effect van tacrolimus, ofwel tot toename van de tacrolimus bloedconcentraties en risico op tacrolimus toxiciteit. Gecombineerde toediening van ciclosporine en tacrolimus dient te worden vermeden en voorzichtigheid is geboden bij toediening van 
tacrolimus aan patiënten die voorheen met ciclosporine zijn behandeld. Het gebruik van grote hoeveelheden kalium of van kaliumsparende diuretica dient te worden vermeden. Bepaalde combinaties van tacrolimus met geneesmiddelen waarvan nefrotoxische of neurotoxische effecten bekend zijn, kunnen de risico’s van deze effecten versterken. Immunosuppressiva 
kunnen effect hebben op de reactie op vaccinatie, en vaccinatie gedurende gebruik van tacrolimus kan minder effectief blijken. Het gebruik van levende, verzwakte vaccins dient te worden vermeden. Maagdarmstelselaandoeningen: Maagdarmperforatie is gemeld bij patiënten behandeld met tacrolimus. Aangezien maagdarmperforatie een medisch belangrijke 
gebeurtenis is die kan leiden tot een levensbedreigende of ernstige aandoening, dienen er direct na het optreden van verdachte symptomen of klachten adequate behandelingen te worden overwogen. Omdat de bloedspiegels van tacrolimus aanzienlijk kunnen veranderen tijdens episoden van diarree wordt extra monitoren van de tacrolimus concentratie aangeraden 
tijdens episoden van diarree. Hartaandoeningen: Ventriculaire- en septumhypertrofie, gemeld als cardiomyopathieën, zijn in zeldzame gevallen waargenomen bij met Prograft behandelde patiënten en zou zich ook met Advagraf kunnen voordoen. Het merendeel van de gevallen was reversibel en betrof doorgaans patiënten met tacrolimus bloeddalspiegels die veel 
hoger waren dan de maximale aanbevolen waarden. Andere factoren waarvan is vastgesteld dat zij het risico op deze klinische conditie verhogen, zijn onder andere het vooraf bestaan van een hartaandoening, corticosteroïdgebruik, hypertensie, nier- en/of leverdisfunctie, infecties, volumeoverbelasting en oedeem. Dienovereenkomstig dienen risicopatiënten die een 
substantieel hogere dosis immunosuppressiva krijgen, regelmatig gemonitord te worden met behulp van procedures zoals echocardiografie, pre- en post-transplantatie ECG (bv. op maand 3 en vervolgens op maand 9-12). Indien zich afwijkingen voordoen, dient dosisverlaging van Advagraf of overschakeling op een ander immunosuppressivum te worden overwogen. 
Tacrolimus kan het QT-interval verlengen en Torsades de Pointes veroorzaken. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met risicofactoren voor QT-verlenging, waaronder patiënten met een persoonlijke of familiaire voorgeschiedenis van QT-verlenging, congestief hartfalen, bradyaritmieën en elektrolytafwijkingen. Voorzichtigheid is ook geboden bij patiënten met de 
diagnose, of verdenking op congenitaal verlengd QT-syndroom of verworven QT-verlenging, of bij patiënten die gelijktijdig geneesmiddelen gebruiken die het QT-interval verlengen, die elektrolytafwijkingen induceren of waarvan bekend is dat deze de blootstelling aan tacrolimus verhogen. Lymfoproliferatieve afwijkingen en maligniteiten: Bij patiënten die behandeld 
werden met tacrolimus is melding gemaakt van de ontwikkeling van Epstein-Barr Virus (EBV)-geassocieerde lymfoproliferatieve afwijkingen. Een combinatie van immunosuppressiva, zoals het gelijktijdig geven van antilymfocytische antilichamen (bv. basiliximab of daclizumab), verhoogt het risico op EBV-geassocieerde lymfoproliferatieve afwijkingen. Bij EBV-virus 
capside antigen (VCA)-negatieve patiënten is melding gemaakt van een verhoogd risico op het ontwikkelen van lymfoproliferatieve afwijkingen. Daarom dient bij deze patiëntengroep de EBV-VCA-serologie bekend te zijn voordat de Advagraf behandeling wordt gestart. Tijdens de behandeling wordt het nauwkeurig volgen met EBV-PCR aangeraden. Positieve EBV-PCR 
kan gedurende maanden aantoonbaar blijven en is als zodanig niet indicatief voor een lymfoproliferatieve ziekte of een lymfoom. Zoals bij andere potente immunosuppressieve middelen is het risico op secundaire kanker onbekend. Zoals met andere immunosuppressiva dient, met het oog op potentiële risico’s op maligne veranderingen van de huid, blootstelling aan 
zon- en UV-licht beperkt te blijven door beschermende kleding te dragen en door zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor te gebruiken. Patiënten die behandeld worden met immunosuppressiva, waaronder Advagraf, hebben een verhoogd risico op opportunistische infecties (viraal, bacterieel, fungaal en protozoaal). Hieronder vallen BK-virus geassocieerde 
nefropathie en JC-virus geassocieerde progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML). Deze infecties zijn vaak gerelateerd aan een hoge totale immunosuppressieve belasting en kunnen leiden tot ernstige of fatale condities die artsen dienen te overwegen tijdens de differentiaaldiagnose van patiënten die immunosuppressieve therapie ondergaan en een 
verslechterende nierfunctie of neurologische symptomen hebben. Bij patiënten die behandeld zijn met tacrolimus, is melding gemaakt van de ontwikkeling van posterieure reversibele encefalopathie syndroom (PRES). Indien patiënten die tacrolimus gebruiken symptomen hebben die mogelijk duiden op PRES, zoals hoofdpijn, veranderde geestelijke gesteldheid, 
epilepsieaanvallen en problemen met zien, dient een radiologisch onderzoek (bv. een MRI-scan) uitgevoerd te worden. Indien de diagnose PRES wordt gesteld, wordt een adequate behandeling van de bloeddruk en de epileptische aanvallen en het onmiddellijk stoppen van de systemische tacrolimus geadviseerd. De meeste patiënten herstellen volledig nadat gepaste 
maatregelen zijn genomen. Zuivere Erytrocytaire Aplasie (Pure Red Cell Aplasia, PRCA): Gevallen van zuivere erytrocytaire aplasie zijn gemeld bij patiënten die zijn behandeld met tacrolimus. Bij alle patiënten werden risicofactoren voor zuivere erytrocytaire aplasie, zoals parvovirus B19-infectie, een onderliggende ziekte of co-medicatie geassocieerd met zuivere 
erytrocytaire aplasie gemeld. Bijzondere populaties: Er is beperkte ervaring bij niet-blanke patiënten en patiënten met een verhoogd immunologisch risico (bv. hertransplantatie, bewijs van ‘panel reactieve antilichamen’(PRA)). Verlaging van de dosis kan noodzakelijk zijn bij patiënten met een ernstig gestoorde leverfunctie. Hulpstoffen: Advagraf capsules bevatten lactose. 
Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp-lactase-deficiëntie of glucose-galactose-malabsorptie moeten dit geneesmiddel niet gebruiken. De drukinkt gebruikt voor de opdruk van de Advagraf capsules bevat sojalecithine. Voor patiënten die overgevoelig zijn voor pinda’s of soja dienen het risico en de ernst van de overgevoeligheid 
te worden afgewogen tegen het voordeel van het gebruik van Advagraf. Interacties: CYP3A4 remmers welke mogelijk leiden tot stijging van de tacrolimusbloedspiegel en waarbij dosisverlaging nodig is: ketoconazol, fluconazol, itraconzol, voriconazol, erytromycine, HIV-proteaseremmers, HCV-proteaseremmers. Het gebruik van grapefruitsap dient te worden vermeden 
omdat hiervan beschreven is dat het de bloedspiegel van tacrolimus verhoogt. Andere interacties welke mogelijk leiden tot stijging van de tacrolimus bloedspiegels: actieve substanties met een hoge affiniteit voor plasma-eiwitten (bv. NSAIDs, orale anticoagulantia of orale antidiabetica). CYP3A4-inductoren welke mogelijk leiden tot een verlaging van tacrolimus 
bloedspiegels: sterke interacties zijn waargenomen met rifampicine, fenytoïne, St. Janskruid (Hypericum perforatum), fenobarbital. Hoge doses prednisolon of methylprednisolon kunnen de tacrolimus bloedspiegel zowel verhogen als verlagen. Tacrolimus is een remmer van CYP3A4 en daarom kan bij gelijktijdige toediening van andere door CYP3A4 gemetaboliseerde 
geneesmiddelen het metabolisme van deze geneesmiddelen veranderen. Gelijktijdig gebruik van tacrolimus met geneesmiddelen waarvan nefrotoxische of neurotoxische effecten bekend zijn (bv. met aminoglycosiden, gyraseremmers, vancomycine, co-trimoxazol, NSAID’s, ganciclovir of aciclovir) kan deze effecten versterken. Verhoogde nefrotoxiciteit is waargenomen 
in combinatie met amfotericine B en ibuprofen. Vaccinatie gedurende gebruik van tacrolimus kan minder effectief blijken, het gebruik van levende, verzwakte vaccins dient te worden vermeden.  Bijwerkingen: Het bijwerkingenprofiel van immunosuppressiva is vaak moeilijk vast te stellen ten gevolge van de onderliggende aandoening en het gebruik van meerdere 
geneesmiddelen. De meest gerapporteerde bijwerkingen (voorkomend in > 10% van de patiënten) zijn tremor, nierfunctiestoornissen, hyperglykemische condities, diabetes mellitus, hyperkaliëmie, infecties, hypertensie en slapeloosheid. De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100 tot < 1/10); soms (≥ 1/1.000 tot ≤ 
1/100); zelden (≥ 1/10.000 tot ≤ 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Infecties en parasitaire aandoeningen: Zoals bekend bij andere krachtige immunosuppressiva, zijn patiënten die behandeld worden met 
tacrolimus regelmatig verhoogd vatbaar voor infecties (viraal, bacterieel, fungaal, protozoaal). Het verloop van reeds bestaande infecties kan verergeren. Zowel gegeneraliseerde als locale infecties kunnen voorkomen. Gevallen van BK-virus geassocieerde nefropathie, alsmede JC-virus geassocieerde progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML), zijn gemeld 
bij patiënten die behandeld werden met immunosuppressiva, waaronder Advagraf. Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd: Patiënten die immunosuppressieve therapie ondergaan lopen een verhoogd risico op maligniteiten. Zowel benigne als maligne neoplasmata, inclusief EBV-geassocieerde lymfoproliferatieve afwijkingen en huidmaligniteiten zijn in 
verband met tacrolimus therapie gemeld. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Vaak: anemie, trombocytopenie, leukopenie, afwijkende rode bloedcelanalyse, leukocytose. Soms: coagulatiestoornissen, pancytopenie, neutropenie, afwijkende coagulatie en bloedingsanalyse. Zelden: trombotische trombocytopenische purpura, hypoprotrombinemie. Niet bekend: zuivere 
erytrocytaire aplasie (Pure Red Cell Aplasia, PRCA), agranulocytose, hemolytische anemie. Immuunsysteemaandoeningen: Allergische en anafylactische reacties zijn waargenomen bij patiënten die tacrolimus gebruiken. Endocriene aandoeningen: Zelden: hirsutisme. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Zeer vaak: diabetes mellitus, hyperglykemie, hyperkaliëmie. 
Vaak: metabole acidosis, andere stoornissen in de electrolythuishouding, hyponatriëmie, hypervolemie, hyperurikemie, hypomagnesiëmie, hypokaliëmie, hypocalciëmie, verminderde eetlust, hypercholesterolemie, hyperlipidemie, hypertriglyceridemie, hypofosfatemie. Soms: dehydratie, hypoglykemie, hypoproteïnemie, hyperfosfatemie. Psychische stoornissen: Zeer 
vaak: slapeloosheid. Vaak: verwardheid en desoriëntatie, depressie, symptomen van angst, hallucinaties, psychische stoornissen, depressieve gevoelens, stemmingsafwijkingen en stemmingswisselingen, nachtmerries. Soms: psychotische stoornis. Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: hoofdpijn, tremor. Vaak: zenuwstelselaandoeningen, convulsies, verminderd 
bewustzijn, perifere neuropathie, duizeligheid, sensibiliteit- en gevoelsstoornissen, verminderd vermogen tot schrijven. Soms: encefalopathie, hersenbloedingen en beroertes, coma, spraak- en taalstoornissen, verlamming en parese, amnesie. Zelden: hypertonie. Zeer zelden: myasthenie. Oogaandoeningen: Vaak: oogaandoeningen, wazig zien, fotofobie. Soms: cataract. 
Zelden: blindheid. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: Vaak: oorsuizen. Soms: gehoorverlies. Zelden: neuronsensorisch gehoorverlies. Zeer zelden: doofheid. Hartaandoeningen: Vaak: ischemische coronaire arterie aandoeningen, tachycardie. Soms: hartfalen, ventriculaire aritmie en hartstilstand, supraventriculaire aritmie, cardiomyopathie, ventriculaire hypertrofie, 
hartkloppingen. Zelden: pericardiale effusie. Zeer zelden: Torsades de Pointes. Bloedvataandoeningen: Zeer vaak: hypertensie. Vaak: trombo-embolische en ischemische voorvallen, vasculair hypotensieve aandoeningen, bloedingen, perifeer vasculaire aandoeningen. Soms: diep veneuze trombose in het been, shock, infarct. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen: Vaak: parenchymale longafwijkingen, dyspnoe, pleurale effusie, hoesten, faryngitis, neusverstopping en ontstekingen. Soms: ademhalingsstoornissen, ademhalingswegstoornissen, astma. Zelden: acute respiratoire distress syndroom. Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: diarree, misselijkheid. Vaak: maagdarmklachten, braken, 
gastrointestinale en abdominale pijn, ontstekingsreacties van het maagdarmstelsel, gastrointestinale bloedingen, gastrointestinale ulceratie en perforatie, ascites, stomatitis en zweervorming, constipatie, tekenen en symptomen van slechte spijsvertering, flatulentie, opzwelling en vergroting, zachte ontlasting. Soms: acute en chronische pancreatitis, adynamische ileus, 
gastro-oesofageale refluxziekte, verstoorde maaglediging. Zelden: pseudocysten in de pancreas, onvolledige ileus. Lever- en galaandoeningen: Vaak: galgangaandoeningen, hepatocellulaire schade en hepatitis, galstuwing en geelzucht. Zelden: vena-oclusieve leverziekte, trombose van de leverarterie. Zeer zelden: leverfalen. Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: 
uitslag, pruritis, alopecia, acne, toenemend zweten. Soms: dermatitis, lichtovergevoeligheid. Zelden: toxische epidermale necrolyse (syndroom van Lyell). Zeer zelden: syndroom van Stevens-Johnson. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: gewrichtspijn, rugpijn, spierspasmen, pijn in de ledematen. Soms: gewrichtsklachten. Zelden: verminderde mobiliteit. 
Nier- en urinewegaandoeningen: Zeer vaak: nierfunctiestoornissen. Vaak: nierfalen, acuut nierfalen, toxische nefropathie, tubulaire necrose, problemen met urineren, oligurie, blaas en urethra symptomen. Soms: hemolitisch uremisch syndroom, anurie. Zeer zelden: nefropathie, hemorargische cystitis. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: Soms: pijnlijke 
menstruatie en uterine bloedingen. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: koorts, pijn en onbehagen, asthenie, oedeem, verstoorde gewaarwording van de lichaamstemperatuur. Soms: griepachtige verschijnselen, zenuwachtig gevoel, abnormaal gevoel, multi-orgaanfalen, gewaarwording van een drukkend gevoel op de borst, 
temperatuurintolerantie. Zelden: vallen, zweren, strakke borstkas, dorst. Zeer zelden: toename vetweefsel. Onderzoeken: Zeer vaak: abnormale resultaten leverfunctie test. Vaak: verhoogd alkalische fosfatase in het bloed, gewichtstoename. Soms: verhoogd amylase, abnormaal ECG, abnormale pols en hartslag, gewichtsafname, verhoogd lactaatdehydrogenase in het 
bloed. Zeer zelden: abnormaal echocardiogram, elektrocardiogram QT verlengd. Letsel, intoxicaties en verrichtingencomplicaties: Vaak: primaire transplantaatdysfunctie. Er zijn medicatiefouten gemeld, waaronder onbedoelde, ongewilde of zonder toezicht uitgevoerde substitutie van tacrolimus formuleringen met directe of verlengde afgifte. Er is een aantal aan 
medicatiefouten gerelateerde gevallen van transplantaatafstoting gemeld (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl.  Afleverstatus: Advagraf is uitsluitend verkrijgbaar op recept. Raadpleeg volledige productinformatie (SmPC) op www.astellas.nl. Astellas Pharma B.V. 
Sylviusweg 62, 2333BE Leiden, Nederland. Datum: 4 september 2017 gebaseerd op SmPC van 25 juni 2015.  

Referenties: 1. SmPC Prograft Juni 2015. 2. SmPC Advagraf Juni 2015 . 3. Stifft et al. Transplantation 2014;97: 775-780. 4. Kuypers et al. Transplantation 2013;95: 333-340.
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VERKORTE PRODUCTINFORMATIE TRIMBOW  87 5 9 MICROGRAM DOSIS, AËROSOL, OPLOSSING 
Samenstelling en farmaceutische vorm: beclometasondipropionaat 87 mcg,  for-
moterolfumaraatdihydraat 5�mcg en glycopyrronium 9 mcg per dosis als aërosol, 
oplossing. Indicaties: Onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten met mati-
ge tot ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD) die niet voldoende kun-
nen worden behandeld met een combinatie van een inhalatiecorticosteroïde en 
een langwerkende bèta 2agonist (voor eff ecten op het onder controle krijgen van 
de symptomen en het voorkomen van exacerbaties, zie rubriek�5.1 van de SmPC).  
Dosering en wijze van toediening: 2 maal daags 2 inhalaties. Trimbow mag ge-
bruikt worden met een AeroChamber Plus. Contra-indicatie:  Overgevoeligheid 
voor een van de werkzame of hulpstoff en. Speciale waarschuwingen en voor-
zorgen: Niet voor acuut gebruik. Acute overgevoeligheidsreacties en paradoxa-
le broncho spasmen kunnen optreden. Behandeling niet abrubt staken. Wees 
voorzichtig bij patiënten met hartritmestoornissen, m.n. derdegraads AV-blok en 
tachya ritmieën, idiopathische subvalvulaire aortastenose, hypertro sche obstruc-
tieve cardiomyopathie, ernstige hartziekte (m.n. acuut myocardinfarct, ischemi-
sche hartziekte, congestief hartfalen), occlusieve vaatziekten (m.n. arterio sclerose), 
arteriële hypertensie en aneurysma. Wees ook voorzichtig bij de behandeling van 
patiënten die (vermoedelijk) verlenging van het QTcinterval hebben, hetzij conge-
nitaal hetzij door geneesmiddelen. Bij anesthesie met gehalogeneerde anestheti-
ca Trimbow niet toedienen gedurende minstens 12�uur voor begin hiervan i.v.m. 
risico op cardiale aritmieën. Toename van pneumonieën, ook die met ziekenhuis-
opname, is waargenomen bij COPD-patiënten die geïnhaleerde corticosteroïden 
kregen. Systemische eff ecten kunnen met elke inhalatiecorticosteroïde optreden. 
Dien voorzichtig toe aan patiënten met actieve of latente pulmonaire tuberculose, 
of schimmel en virusinfecties van de luchtwegen. Mogelijk ernstige hypokaliëmie 
kan optreden met een bèta2agonist; dit kan tot cardiovasculaire bijwerkingen 
leiden. Voorzichtigheid is m.n. geboden bij ernstige COPD, omdat dit eff ect kan 
worden versterkt door hypoxie. Hypokaliëmie kan ook toenemen door gelijk-
tijdige behandeling met andere middelen die hypokaliëmie kunnen induceren, 
zoals xanthinederivaten, steroïden en diuretica en bij gebruik van meerdere bron-
chodilatoren. De inhalatie van formoterol kan een stijging van de bloedglucose-
gehaltes veroorzaken. Contoleer het bloedglucose bij diabetes. Glycopyrronium 
moet  voorzichtig worden gebruikt bij patiënten met nauwekamerhoekglaucoom, 
prostaathyperplasie of urineretentie. Informeer patiënten dat bij symptomen van 
acute nauwekamerhoekglaucoom ze Trimbow moeten staken en onmiddellijk con-
tact moeten opnemen met hun arts. Langdurige, gelijktijdige toediening  met an-
dere anticholinergica wordt niet aanbevolen. Bij ernstige nierinsuffi  ciëntie alleen 
gebruiken als voordeel opweegt tegen nadeel. Na gebruik mond goed spoelen. 

Interacties: Farmacokinetische interacties:  vanwege mogelijk systemische eff ec-
ten bij gelijktijdig gebruik van krachtige CYP3Aremmers (bijv. ritonavir, cobicistat) 
en beclometason wordt voorzichtig gebruik en passende controle hierbij geadvi-
seerd. Farmacodynamische interacties: nietcardioselectieve bètablokkers (waaron-
der oogdruppels) moeten worden vermeden bij gelijktijdig gebruik van formoterol 
per inhalatie: het eff ect van formoterol zal afnemen of verdwijnen. Gelijktijdig 
gebruik van andere bètaadrenergica kan potentieel aanvullende eff ecten hebben; 
derhalve is voorzichtigheid hierbij geboden. Gelijktijdige behandeling met kinidi-
ne, disopyramide, procaïnamide, antihistaminica, monoamineoxidaseremmers, tri-
cyclische antidepressiva en fenothiazines kan leiden tot een verlengd QTinterval 
en een verhoogd risico op ventriculaire aritmieën. Ldopa, Lthyroxine, oxytocine 
en alcohol kunnen leiden tot verminderde tolerantie van het hart voor bèta2mi-
metica. Gelijktijdige behandeling met monoamineoxidaseremmers, waaronder 
middelen met vergelijkbare eigenschappen, zoals furazolidon en procarbazine, kan 
een versterkende werking hebben op hypertensieve reacties. Risico op aritmieën 
is verhoogd bij gelijktijdige anesthesie met gehalogeneerde koolwaterstoff en. 
Gelijktijdige behandeling met xanthinederivaten, steroïden of diuretica kan het hy-
pokaliëmische eff ect van bèta2agonisten versterken. Hypokaliëmie kan de disposi-
tie voor aritmieën verhogen bij patiënten die digitalisglycosiden krijgen. Langdurige 
gelijktijdige toediening met andere anticholinergica, is niet onderzocht en wordt 
dus niet aanbevolen.  Bijwerkingen:  Vaak (1/10-1/100): pneumonie, faryngitis, ora-
le candidiasis, urineweginfectie, nasofaryngitis, hoofdpijn, dysfonie; soms (1/100-
1/1.000): griep, orale schimmelinfectie, orofaryngeale, slokdarm- en vulvovaginale 
candidiasis, sinusitis, rinitis, gastroenteritis,  allergische dermatitis, hypokaliëmie, 
hyperglykemie, rusteloosheid, tremor, duizeligheid, dysgeusie, hypo-esthesie, 
salpingitis, atrium brillatie, elektrocardiogram QT verlengd, tachycardie, tachy -
a ritmie, hartkloppingen, hyperemie, overmatig blozen, hoesten, productieve hoest, 
keelirritatie, bloedneus, diarree, droge mond, dysfagie, nausea, dyspepsie, brande-
rig gevoel van de lippen, cariës, huiduitslag, urticaria, pruritus, hyperhidrose, spier-
spasmen, myalgie, pijn in extremiteit, skeletspierstelselborstpijn, vermoeidheid, 
asthenie, verhoging van Creactief proteïne, bloedplaatjestelling, vrije vetzuren, 
bloedinsuline en bloed ketonlichaam, verlaging van bloedcortisol. Bewaren: In koel-
kast bewaren (2-8⁰C). Na a evering nog maximaal 4 maanden houdbaar bij maxi-
maal 25⁰C. A everstatus: UR. Registratienr: EU/1/17/1208/002. Vergoeding en 
prijzen: Trimbow wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen: zie Z-index. 
Registratiehouder: Chiesi Farmaceutici S.p.A.,  Via Palermo� 26/A, Parma, Italië. 
Datum: 1 november 2017. Chiesi Pharmaceuticals B.V. Evert van de Beekstraat 
1 – 120, 1118 CL Schiphol. PM-Adv-2017-1869 Referentie: 1. SmPC Trimbow®. P
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Verkorte productinformatie Advagraf 0,5 mg, 1 mg, 3 mg, 5 mg capsules met verlengde afgifte, hard
Samenstelling: Elke capsule met verlengde afgifte, hard, bevat 0,5 mg, 1 mg, 3 mg of 5 mg tacrolimus (als monohydraat). Farmacotherapeutische groep: immunosuppressiva, calcineurine-remmers, ATC-code: L04AD02. Therapeutische indicaties: Profylaxe van transplantaatafstoting bij volwassen allogene niertransplantaat- of levertransplantaatontvangers. 
Behandeling van afstoting van allogene transplantaten bij volwassen patiënten die eerder zonder succes met andere immunosuppressieve geneesmiddelen werden behandeld. Dosering en wijze van toediening: Advagraf is een eenmaal daagse orale formulering van tacrolimus. Aanbevolen startdosering, als profylaxe van transplantaatafstoting, is na niertransplantatie 
0,20-0,30 mg/kg/dag, na levertransplantatie 0,10-0,20 mg/kg/dag, gegeven in de ochtend. Gedurende periode post-transplantatie kan de Advagraf dosis gewoonlijk worden verlaagd. Conversie van Prograft naar Advagraf: 1:1 (mg:mg), totale dagdosering. Gedurende onderhoudstherapie zijn bij zowel lever-, hart- als niertransplantatie de bloedconcentraties doorgaans 
tussen 5-15 ng/ml. Voor de behandeling van afstoting na nier- of levertransplantatie wordt de initiële profylaxe dosis aanbevolen. Voor de behandeling van afstoting na harttransplantatie is de aanvangsdosis eenmaal daags 0,15 mg/kg/dag in de ochtend. Therapeutische geneesmiddelmonitoring is nodig bij instellen van de patiënt op tacrolimus en bij wijzigingen in 
medicatie. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor tacrolimus of voor één van de hulpstoffen. Overgevoeligheid voor andere macroliden. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Er zijn medicatiefouten gemeld, waaronder onbedoelde, ongewilde of zonder toezicht uitgevoerde substitutie van tacrolimus formuleringen met directe of verlengde 
afgifte. Dit heeft geleid tot ernstige bijwerkingen, waaronder transplantaatafstoting, of andere bijwerkingen die mogelijk het gevolg zijn van ofwel onvoldoende ofwel overmatige blootstelling aan tacrolimus. Patiënten dienen op dezelfde formulering van tacrolimus te blijven met het daarmee overeenkomende dagelijkse doseringsregime; wijzigingen in de formulering of 
het regime dienen uitsluitend plaats te vinden onder scherp toezicht van een transplantatiespecialist. Advagraf wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan achttien jaar vanwege beperkte gegevens over veiligheid en/of effectiviteit. Voor de behandeling van afstoting van allogene transplantaten bij volwassen patiënten die eerder zonder succes met andere 
immunosuppressieve geneesmiddelen werden behandeld zijn nog geen klinische gegevens beschikbaar voor Advagraf met verlengde afgifte. Klinische gegevens met betrekking tot de profylaxe van transplantaatafstoting bij volwassen allogene harttransplantaatontvangers zijn nog niet beschikbaar voor Advagraf. Gedurende de vroege fase post-transplantatie dient 
controle van de volgende parameters routinematig te worden uitgevoerd: bloeddruk, ECG, neurologische en visuele status, nuchtere bloedglucosespiegels, bloedwaarden elektrolyten (met name kalium), lever- en nierfunctietesten, hematologische parameters, bloedstollingsbepalingen en plasma-eiwitbepalingen. Indien klinisch relevante afwijkingen van deze parameters 
worden waargenomen, dient aanpassing van het immunosuppressieve regime te worden overwogen. Wanneer stoffen met de potentie voor interactie, in het bijzonder sterke remmers van CYP3A4 (zoals telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketoconazol, voriconazol, itraconazol, telithromycine of clarithromycine) of inductoren van CYP3A4 (zoals rifampicine of rifabutine) 
worden gecombineerd met tacrolimus, zal de tacrolimus bloedconcentratie gemonitord moeten worden, om indien nodig de dosis tacrolimus zo aan te passen dat de bloedspiegel onveranderd blijft. Fytotherapeutica die Sint Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten of andere fytotherapeutica, dienen gedurende therapie met Advagraf te worden vermeden vanwege 
het risico op interacties die ofwel leiden tot verlaging van de tacrolimus bloedconcentraties en een verminderd klinisch effect van tacrolimus, ofwel tot toename van de tacrolimus bloedconcentraties en risico op tacrolimus toxiciteit. Gecombineerde toediening van ciclosporine en tacrolimus dient te worden vermeden en voorzichtigheid is geboden bij toediening van 
tacrolimus aan patiënten die voorheen met ciclosporine zijn behandeld. Het gebruik van grote hoeveelheden kalium of van kaliumsparende diuretica dient te worden vermeden. Bepaalde combinaties van tacrolimus met geneesmiddelen waarvan nefrotoxische of neurotoxische effecten bekend zijn, kunnen de risico’s van deze effecten versterken. Immunosuppressiva 
kunnen effect hebben op de reactie op vaccinatie, en vaccinatie gedurende gebruik van tacrolimus kan minder effectief blijken. Het gebruik van levende, verzwakte vaccins dient te worden vermeden. Maagdarmstelselaandoeningen: Maagdarmperforatie is gemeld bij patiënten behandeld met tacrolimus. Aangezien maagdarmperforatie een medisch belangrijke 
gebeurtenis is die kan leiden tot een levensbedreigende of ernstige aandoening, dienen er direct na het optreden van verdachte symptomen of klachten adequate behandelingen te worden overwogen. Omdat de bloedspiegels van tacrolimus aanzienlijk kunnen veranderen tijdens episoden van diarree wordt extra monitoren van de tacrolimus concentratie aangeraden 
tijdens episoden van diarree. Hartaandoeningen: Ventriculaire- en septumhypertrofie, gemeld als cardiomyopathieën, zijn in zeldzame gevallen waargenomen bij met Prograft behandelde patiënten en zou zich ook met Advagraf kunnen voordoen. Het merendeel van de gevallen was reversibel en betrof doorgaans patiënten met tacrolimus bloeddalspiegels die veel 
hoger waren dan de maximale aanbevolen waarden. Andere factoren waarvan is vastgesteld dat zij het risico op deze klinische conditie verhogen, zijn onder andere het vooraf bestaan van een hartaandoening, corticosteroïdgebruik, hypertensie, nier- en/of leverdisfunctie, infecties, volumeoverbelasting en oedeem. Dienovereenkomstig dienen risicopatiënten die een 
substantieel hogere dosis immunosuppressiva krijgen, regelmatig gemonitord te worden met behulp van procedures zoals echocardiografie, pre- en post-transplantatie ECG (bv. op maand 3 en vervolgens op maand 9-12). Indien zich afwijkingen voordoen, dient dosisverlaging van Advagraf of overschakeling op een ander immunosuppressivum te worden overwogen. 
Tacrolimus kan het QT-interval verlengen en Torsades de Pointes veroorzaken. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met risicofactoren voor QT-verlenging, waaronder patiënten met een persoonlijke of familiaire voorgeschiedenis van QT-verlenging, congestief hartfalen, bradyaritmieën en elektrolytafwijkingen. Voorzichtigheid is ook geboden bij patiënten met de 
diagnose, of verdenking op congenitaal verlengd QT-syndroom of verworven QT-verlenging, of bij patiënten die gelijktijdig geneesmiddelen gebruiken die het QT-interval verlengen, die elektrolytafwijkingen induceren of waarvan bekend is dat deze de blootstelling aan tacrolimus verhogen. Lymfoproliferatieve afwijkingen en maligniteiten: Bij patiënten die behandeld 
werden met tacrolimus is melding gemaakt van de ontwikkeling van Epstein-Barr Virus (EBV)-geassocieerde lymfoproliferatieve afwijkingen. Een combinatie van immunosuppressiva, zoals het gelijktijdig geven van antilymfocytische antilichamen (bv. basiliximab of daclizumab), verhoogt het risico op EBV-geassocieerde lymfoproliferatieve afwijkingen. Bij EBV-virus 
capside antigen (VCA)-negatieve patiënten is melding gemaakt van een verhoogd risico op het ontwikkelen van lymfoproliferatieve afwijkingen. Daarom dient bij deze patiëntengroep de EBV-VCA-serologie bekend te zijn voordat de Advagraf behandeling wordt gestart. Tijdens de behandeling wordt het nauwkeurig volgen met EBV-PCR aangeraden. Positieve EBV-PCR 
kan gedurende maanden aantoonbaar blijven en is als zodanig niet indicatief voor een lymfoproliferatieve ziekte of een lymfoom. Zoals bij andere potente immunosuppressieve middelen is het risico op secundaire kanker onbekend. Zoals met andere immunosuppressiva dient, met het oog op potentiële risico’s op maligne veranderingen van de huid, blootstelling aan 
zon- en UV-licht beperkt te blijven door beschermende kleding te dragen en door zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor te gebruiken. Patiënten die behandeld worden met immunosuppressiva, waaronder Advagraf, hebben een verhoogd risico op opportunistische infecties (viraal, bacterieel, fungaal en protozoaal). Hieronder vallen BK-virus geassocieerde 
nefropathie en JC-virus geassocieerde progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML). Deze infecties zijn vaak gerelateerd aan een hoge totale immunosuppressieve belasting en kunnen leiden tot ernstige of fatale condities die artsen dienen te overwegen tijdens de differentiaaldiagnose van patiënten die immunosuppressieve therapie ondergaan en een 
verslechterende nierfunctie of neurologische symptomen hebben. Bij patiënten die behandeld zijn met tacrolimus, is melding gemaakt van de ontwikkeling van posterieure reversibele encefalopathie syndroom (PRES). Indien patiënten die tacrolimus gebruiken symptomen hebben die mogelijk duiden op PRES, zoals hoofdpijn, veranderde geestelijke gesteldheid, 
epilepsieaanvallen en problemen met zien, dient een radiologisch onderzoek (bv. een MRI-scan) uitgevoerd te worden. Indien de diagnose PRES wordt gesteld, wordt een adequate behandeling van de bloeddruk en de epileptische aanvallen en het onmiddellijk stoppen van de systemische tacrolimus geadviseerd. De meeste patiënten herstellen volledig nadat gepaste 
maatregelen zijn genomen. Zuivere Erytrocytaire Aplasie (Pure Red Cell Aplasia, PRCA): Gevallen van zuivere erytrocytaire aplasie zijn gemeld bij patiënten die zijn behandeld met tacrolimus. Bij alle patiënten werden risicofactoren voor zuivere erytrocytaire aplasie, zoals parvovirus B19-infectie, een onderliggende ziekte of co-medicatie geassocieerd met zuivere 
erytrocytaire aplasie gemeld. Bijzondere populaties: Er is beperkte ervaring bij niet-blanke patiënten en patiënten met een verhoogd immunologisch risico (bv. hertransplantatie, bewijs van ‘panel reactieve antilichamen’(PRA)). Verlaging van de dosis kan noodzakelijk zijn bij patiënten met een ernstig gestoorde leverfunctie. Hulpstoffen: Advagraf capsules bevatten lactose. 
Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp-lactase-deficiëntie of glucose-galactose-malabsorptie moeten dit geneesmiddel niet gebruiken. De drukinkt gebruikt voor de opdruk van de Advagraf capsules bevat sojalecithine. Voor patiënten die overgevoelig zijn voor pinda’s of soja dienen het risico en de ernst van de overgevoeligheid 
te worden afgewogen tegen het voordeel van het gebruik van Advagraf. Interacties: CYP3A4 remmers welke mogelijk leiden tot stijging van de tacrolimusbloedspiegel en waarbij dosisverlaging nodig is: ketoconazol, fluconazol, itraconzol, voriconazol, erytromycine, HIV-proteaseremmers, HCV-proteaseremmers. Het gebruik van grapefruitsap dient te worden vermeden 
omdat hiervan beschreven is dat het de bloedspiegel van tacrolimus verhoogt. Andere interacties welke mogelijk leiden tot stijging van de tacrolimus bloedspiegels: actieve substanties met een hoge affiniteit voor plasma-eiwitten (bv. NSAIDs, orale anticoagulantia of orale antidiabetica). CYP3A4-inductoren welke mogelijk leiden tot een verlaging van tacrolimus 
bloedspiegels: sterke interacties zijn waargenomen met rifampicine, fenytoïne, St. Janskruid (Hypericum perforatum), fenobarbital. Hoge doses prednisolon of methylprednisolon kunnen de tacrolimus bloedspiegel zowel verhogen als verlagen. Tacrolimus is een remmer van CYP3A4 en daarom kan bij gelijktijdige toediening van andere door CYP3A4 gemetaboliseerde 
geneesmiddelen het metabolisme van deze geneesmiddelen veranderen. Gelijktijdig gebruik van tacrolimus met geneesmiddelen waarvan nefrotoxische of neurotoxische effecten bekend zijn (bv. met aminoglycosiden, gyraseremmers, vancomycine, co-trimoxazol, NSAID’s, ganciclovir of aciclovir) kan deze effecten versterken. Verhoogde nefrotoxiciteit is waargenomen 
in combinatie met amfotericine B en ibuprofen. Vaccinatie gedurende gebruik van tacrolimus kan minder effectief blijken, het gebruik van levende, verzwakte vaccins dient te worden vermeden.  Bijwerkingen: Het bijwerkingenprofiel van immunosuppressiva is vaak moeilijk vast te stellen ten gevolge van de onderliggende aandoening en het gebruik van meerdere 
geneesmiddelen. De meest gerapporteerde bijwerkingen (voorkomend in > 10% van de patiënten) zijn tremor, nierfunctiestoornissen, hyperglykemische condities, diabetes mellitus, hyperkaliëmie, infecties, hypertensie en slapeloosheid. De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100 tot < 1/10); soms (≥ 1/1.000 tot ≤ 
1/100); zelden (≥ 1/10.000 tot ≤ 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst. Infecties en parasitaire aandoeningen: Zoals bekend bij andere krachtige immunosuppressiva, zijn patiënten die behandeld worden met 
tacrolimus regelmatig verhoogd vatbaar voor infecties (viraal, bacterieel, fungaal, protozoaal). Het verloop van reeds bestaande infecties kan verergeren. Zowel gegeneraliseerde als locale infecties kunnen voorkomen. Gevallen van BK-virus geassocieerde nefropathie, alsmede JC-virus geassocieerde progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML), zijn gemeld 
bij patiënten die behandeld werden met immunosuppressiva, waaronder Advagraf. Neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd: Patiënten die immunosuppressieve therapie ondergaan lopen een verhoogd risico op maligniteiten. Zowel benigne als maligne neoplasmata, inclusief EBV-geassocieerde lymfoproliferatieve afwijkingen en huidmaligniteiten zijn in 
verband met tacrolimus therapie gemeld. Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Vaak: anemie, trombocytopenie, leukopenie, afwijkende rode bloedcelanalyse, leukocytose. Soms: coagulatiestoornissen, pancytopenie, neutropenie, afwijkende coagulatie en bloedingsanalyse. Zelden: trombotische trombocytopenische purpura, hypoprotrombinemie. Niet bekend: zuivere 
erytrocytaire aplasie (Pure Red Cell Aplasia, PRCA), agranulocytose, hemolytische anemie. Immuunsysteemaandoeningen: Allergische en anafylactische reacties zijn waargenomen bij patiënten die tacrolimus gebruiken. Endocriene aandoeningen: Zelden: hirsutisme. Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Zeer vaak: diabetes mellitus, hyperglykemie, hyperkaliëmie. 
Vaak: metabole acidosis, andere stoornissen in de electrolythuishouding, hyponatriëmie, hypervolemie, hyperurikemie, hypomagnesiëmie, hypokaliëmie, hypocalciëmie, verminderde eetlust, hypercholesterolemie, hyperlipidemie, hypertriglyceridemie, hypofosfatemie. Soms: dehydratie, hypoglykemie, hypoproteïnemie, hyperfosfatemie. Psychische stoornissen: Zeer 
vaak: slapeloosheid. Vaak: verwardheid en desoriëntatie, depressie, symptomen van angst, hallucinaties, psychische stoornissen, depressieve gevoelens, stemmingsafwijkingen en stemmingswisselingen, nachtmerries. Soms: psychotische stoornis. Zenuwstelselaandoeningen: Zeer vaak: hoofdpijn, tremor. Vaak: zenuwstelselaandoeningen, convulsies, verminderd 
bewustzijn, perifere neuropathie, duizeligheid, sensibiliteit- en gevoelsstoornissen, verminderd vermogen tot schrijven. Soms: encefalopathie, hersenbloedingen en beroertes, coma, spraak- en taalstoornissen, verlamming en parese, amnesie. Zelden: hypertonie. Zeer zelden: myasthenie. Oogaandoeningen: Vaak: oogaandoeningen, wazig zien, fotofobie. Soms: cataract. 
Zelden: blindheid. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: Vaak: oorsuizen. Soms: gehoorverlies. Zelden: neuronsensorisch gehoorverlies. Zeer zelden: doofheid. Hartaandoeningen: Vaak: ischemische coronaire arterie aandoeningen, tachycardie. Soms: hartfalen, ventriculaire aritmie en hartstilstand, supraventriculaire aritmie, cardiomyopathie, ventriculaire hypertrofie, 
hartkloppingen. Zelden: pericardiale effusie. Zeer zelden: Torsades de Pointes. Bloedvataandoeningen: Zeer vaak: hypertensie. Vaak: trombo-embolische en ischemische voorvallen, vasculair hypotensieve aandoeningen, bloedingen, perifeer vasculaire aandoeningen. Soms: diep veneuze trombose in het been, shock, infarct. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en 
mediastinumaandoeningen: Vaak: parenchymale longafwijkingen, dyspnoe, pleurale effusie, hoesten, faryngitis, neusverstopping en ontstekingen. Soms: ademhalingsstoornissen, ademhalingswegstoornissen, astma. Zelden: acute respiratoire distress syndroom. Maagdarmstelselaandoeningen: Zeer vaak: diarree, misselijkheid. Vaak: maagdarmklachten, braken, 
gastrointestinale en abdominale pijn, ontstekingsreacties van het maagdarmstelsel, gastrointestinale bloedingen, gastrointestinale ulceratie en perforatie, ascites, stomatitis en zweervorming, constipatie, tekenen en symptomen van slechte spijsvertering, flatulentie, opzwelling en vergroting, zachte ontlasting. Soms: acute en chronische pancreatitis, adynamische ileus, 
gastro-oesofageale refluxziekte, verstoorde maaglediging. Zelden: pseudocysten in de pancreas, onvolledige ileus. Lever- en galaandoeningen: Vaak: galgangaandoeningen, hepatocellulaire schade en hepatitis, galstuwing en geelzucht. Zelden: vena-oclusieve leverziekte, trombose van de leverarterie. Zeer zelden: leverfalen. Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: 
uitslag, pruritis, alopecia, acne, toenemend zweten. Soms: dermatitis, lichtovergevoeligheid. Zelden: toxische epidermale necrolyse (syndroom van Lyell). Zeer zelden: syndroom van Stevens-Johnson. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Vaak: gewrichtspijn, rugpijn, spierspasmen, pijn in de ledematen. Soms: gewrichtsklachten. Zelden: verminderde mobiliteit. 
Nier- en urinewegaandoeningen: Zeer vaak: nierfunctiestoornissen. Vaak: nierfalen, acuut nierfalen, toxische nefropathie, tubulaire necrose, problemen met urineren, oligurie, blaas en urethra symptomen. Soms: hemolitisch uremisch syndroom, anurie. Zeer zelden: nefropathie, hemorargische cystitis. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen: Soms: pijnlijke 
menstruatie en uterine bloedingen. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: koorts, pijn en onbehagen, asthenie, oedeem, verstoorde gewaarwording van de lichaamstemperatuur. Soms: griepachtige verschijnselen, zenuwachtig gevoel, abnormaal gevoel, multi-orgaanfalen, gewaarwording van een drukkend gevoel op de borst, 
temperatuurintolerantie. Zelden: vallen, zweren, strakke borstkas, dorst. Zeer zelden: toename vetweefsel. Onderzoeken: Zeer vaak: abnormale resultaten leverfunctie test. Vaak: verhoogd alkalische fosfatase in het bloed, gewichtstoename. Soms: verhoogd amylase, abnormaal ECG, abnormale pols en hartslag, gewichtsafname, verhoogd lactaatdehydrogenase in het 
bloed. Zeer zelden: abnormaal echocardiogram, elektrocardiogram QT verlengd. Letsel, intoxicaties en verrichtingencomplicaties: Vaak: primaire transplantaatdysfunctie. Er zijn medicatiefouten gemeld, waaronder onbedoelde, ongewilde of zonder toezicht uitgevoerde substitutie van tacrolimus formuleringen met directe of verlengde afgifte. Er is een aantal aan 
medicatiefouten gerelateerde gevallen van transplantaatafstoting gemeld (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Melding van vermoedelijke bijwerkingen: Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel 
voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl.  Afleverstatus: Advagraf is uitsluitend verkrijgbaar op recept. Raadpleeg volledige productinformatie (SmPC) op www.astellas.nl. Astellas Pharma B.V. 
Sylviusweg 62, 2333BE Leiden, Nederland. Datum: 4 september 2017 gebaseerd op SmPC van 25 juni 2015.  

Referenties: 1. SmPC Prograft Juni 2015. 2. SmPC Advagraf Juni 2015 . 3. Stifft et al. Transplantation 2014;97: 775-780. 4. Kuypers et al. Transplantation 2013;95: 333-340.
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zn informeert over declareren sinds 
controles op samenloop Wlz en Zvw

KNMP oneens met besluit kabinet  
over vitaminen uit basispakket

De enige manier om een rekening voor een patiënt in 
een Wlz-instelling met verblijf en behandeling betaald 
te krijgen, is door deze in te dienen bij de Wlz-instel-
ling. Welke instelling dat is, deelt de zorgverzekeraar 
zoveel mogelijk in de retourinformatie bij afgekeurde 
declaraties. Het hangt van de specifieke situatie af 
of de Wlz-instelling de declaratie gaat betalen. Dit 
geeft Zorgverzekeraars Nederland (zn) aan op haar 
website in een geüpdatet document met veelgestelde 
vragen over de samenloop van de Zorgverzekerings-
wet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorgverzekeraars controleren per 1 april 2018 of declara-
ties voor verleende zorg op de goede plaats worden inge-
diend en of er geen sprake is van ‘samenloop’. Samenloop 
betekent dat de patiënt in een Wlz-instelling woont en dat 
deze instelling daadwerkelijk behandeling biedt aan de pa-
tiënt, maar dat de apotheker de zorg in de Zvw declareert. 
De Wlz-instelling is voor deze patiënten echter verantwoor-
delijk voor het regelen van de benodigde zorg, inclusief het 
declaratieverkeer. Zorgverzekeraars mogen de kosten voor 

farmaceutische zorg niet uit de Zvw vergoeden als er ook 
rechten vanuit de Wlz zijn. De controles moeten onterechte 
vergoedingen vanuit de Zvw voorkomen.
Momenteel werken Actiz, btn en vws aan een oplossings-
voorstel. Naar verwachting is medio juni 2018 een eerste 
conceptversie gereed, waarna afstemming met de relevante 
koepels van eerstelijnszorg (knmp, lhv, fhi en knmt) 
plaatsvindt. Bij voldoende draagvlak zal de oplossing zo 
snel mogelijk landen in een wetsvoorstel. 

Geef signalen door aan de KNMP
De knmp verneemt graag welke ervaringen leden hebben 
met de afgekeurde declaraties. Zorgverzekeraars hanteren 
een uniforme controle. Indien blijkt dat dit in de praktijk 
niet gebeurt, dan ontvangt de knmp daar graag informatie 
over zodat dit  besproken kan worden met zn. Geef derge-
lijke signalen door aan Claudia van Waardhuizen via c.van.
waardhuizen@knmp.nl.  

Via de zoekterm ‘samenloop Wlz en Zvw’ op de website van zn (zn.nl) is een 

overzicht met veelgestelde vragen beschikbaar.

De knmp is het oneens met het besluit van het kabi-
net om het advies van het Zorginstituut Nederland 
(zin) over vitaminen, mineralen en paracetamol te 
volgen. Door de maatregel verdwijnt een aantal pro-
ducten per 1 januari 2019 uit het basispakket. Voor-
zitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorgani-
satie: “Een kwetsbare groep patiënten wordt hiervan 
de dupe. Dit is slecht voor de volksgezondheid en qua 
besparing is het een kwestie van penny wise, pound 
foolish.”

Samen met het Reumafonds en seniorenorganisatie kbo-
pcob heeft de knmp in het afgelopen jaar geageerd tegen 
het advies van het zin. De patiëntenorganisatie heeft in 
een persbericht de beslissing nog eens bekritiseerd. De 
Tweede Kamer besluit op 27 juni over de samenstelling 

van het basispakket en de pakketbrief die via het ministerie 
van vws is gepubliceerd.

De knmp heeft eerder onder meer in twee brieven aan 
de Tweede Kamer zorginhoudelijke argumenten op een 
rij gezet waarom het advies van het zin ongewenst en 
onzorgvuldig is. De knmp constateert bovendien dat het 
advies haaks staat op het regeerakkoord, waarin het kabinet 
stelling neemt tegen een stapeling van eigen betalingen in 
de zorg. Ook wijzen apothekers en patiënten op risico’s 
voor substitutie, veilig geneesmiddelgebruik voor poly-
farmaciepatiënten, zorgmijding en therapietrouw.

Het pakketadvies van het zin staat al langere tijd op de 
politieke agenda. De nu voorliggende maatregel is eerder 
een jaar uitgesteld.   
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Auteur Ilse Boekweg

Waarom hebben we eigenlijk een Professio-
nele Standaard? WSO-bestuurder Adrienne 
van Strien bespreekt het antwoord op deze 
vraag tijdens de eerste districtsleden-
bijeenkomst (DLB) in Leusden met als 
thema ‘Goede zorg begint met een goed 
gesprek’. Vrijwel alle zorgverleners werken 
met een professionele standaard. Binnen 
het apothekersvak vormen de Professi-
onele Standaard Farmaceutische Zorg, 
het Handvest van de apotheker en de 
Beroepscode samen het fundament voor 
het farmaceutisch handelen. Bij een profes-
sionele standaard horen richtlijnen, want 
goede zorg begint met een goed proces. 

Die richtlijnen zijn van en voor apothekers 
en door de beroepsgroep zelf ontwikkeld. 
Er wordt toegewerkt naar ongeveer dertien 
richtlijnen. De ontwikkeling van de richt-
lijn Consultvoering is er één van. 

Schat aan ervaring
Richtlijnen bespreken in een workshop werkt 
goed. Dit blijkt uit de enorme animo voor de 
workshops van de richtlijn Ter hand stellen 
die vorig jaar werden georganiseerd. Berry 
Daemen, apotheker en beleidsmedewerker 
bij de KNMP geeft aan: “Een workshop is 
de perfecte setting om een richtlijn aan leden 
voor te leggen. De leden gaan met elkaar in 
gesprek. Apothekers uiten wensen en com-
mentaren. Ook zijn ze heel kritisch op elkaar. 
Men vindt het belangrijk om goede zorg te 
verlenen.” Dat dit van meerwaarde is bij het 
opstellen van een richtlijn, daar is Daemen 
van overtuigd: “Hoe meer denkkracht er 
achter een richtlijn zit, hoe beter de richt-
lijn wordt. Tijdens DLB’s zijn honderden 
apothekers aanwezig, dat is een schat aan 
academische ervaring.”

Zorgvraag centraal
Sylvia Blind, ook apotheker en beleidsme-
dewerker bij de KNMP, leidt deze eerste 
workshop. Ze licht het bij de huisartsen veel 
gebruikte Calgary-Cambridge model voor 
consultvoering toe, maar dan toegespitst op 
de apotheeksetting. Tijdens consultvoering 
staat de zorgvraag centraal. Toch zal iedere 

Aandacht maakt alles mooier,  
ook het gesprek met de patiënt 
Een farmaceutisch consult is niet zo snel goed of fout. Het gaat er om dat je 
een relatie opbouwt met de patiënt. Tijdens de districtsledenbijeenkomsten 
komt de ontwikkeling van de richtlijn Consultvoering uitgebreid aan bod. Apo-
thekers krijgen handvatten om het consult in te zetten in de apotheek en in 
workshopsetting wordt de conceptrichtlijn Consultvoering bijgeschaafd. 

Richtlijn consultvoering uitgebreid aan bod tijdens de districtsledenbijeenkomsten 

Consultvoering: probeer het eens
De richtlijn Consultvoering is in ontwikkeling en zal op termijn onderdeel 
uitmaken van de Professionele Standaard. De informatie binnen dit kader 
kan gebruikt worden om als apotheek aan de slag te gaan met consult
voering. Het is geschikt bij een eerste uitgifte van een URgeneesmiddel.

Wat is consultvoering? 
Bij consultvoering gaan patiënt en apotheker met elkaar in gesprek over 
de zorgvraag die de patiënt heeft. Wederzijds vertrouwen is belangrijk 
voor consultvoering. Vertrouwen ontstaat door een professionele en zorg
vuldige uitvoering van het gesprek. Sleutelonderdeel van consultvoering is 
het nemen van een gezamenlijk besluit. Dit is in de regel een besluit om 
een farmacotherapeutische behandeling te starten.
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Calgary-Cambridge model
Consultvoering in de apotheek wordt toegepast volgens het Calgary
Cambridge model. Het model bestaat uit vier stappen: 
1. Begin consult
2. Informatie inwinnen
3. Advies en uitleg
4. Afsluiten consult
Structuur aanbrengen en een relatie opbouwen zijn essentieel tijdens het 
consult. 

Voorbeeldvragen en -zinnen
Onderstaand schema geeft voorbeeldvragen en –zinnen bij ieder van de 
vier stappen. 

zorgverlener op een andere manier contact 
maken of zoeken naar een ‘klik’ met de 
patiënt. Daemen vult aan: “Er is geen goed 
of fout bij consultvoering. Het gaat er om dat 
je een relatie opbouwt met de patiënt.” Blind 
vervolgt dat consultvoering nog een lacune 
is binnen de farmaceutische zorg. Terwijl het 
helemaal aansluit bij de persoonsgerichte 
zorg en de versteviging van de zorgfunctie 
van de apotheker. Het is zelfs al ingebed in 
het curriculum van de drie farmacie-oplei-
dingen in Utrecht, Groningen en Leiden. 
Frank Rieter, openbaar apotheker in Leus-
den, kan zich hier helemaal in vinden. Hij 
geeft tijdens de workshop aan: “Consultvoe-
ring is het belangrijkste onderdeel van onze 
hele farmaceutische patiëntenzorg.”

Still Face Experiment
De workshop vervolgt met het Still Face 
Experiment. Een video toont een moeder die 
op haar hurken voor een baby in een kinder-
stoel. De moeder heeft uitgebreid aandacht 
voor de baby. De twee hebben zichtbaar ple-
zier met elkaar en de baby lacht regelmatig. 
De apothekers in de zaal wordt gevraagd wat 
ze zien en hun waarnemingen te noteren. 
Een volgende video laat dezelfde moeder en 
baby zien. Dit keer besteedt de moeder geen 
aandacht aan de baby. De baby weet niet wat 
hem overkomt en probeert uit alle macht de 
moeder weer voor zich te winnen. Als dit niet 
lukt leidt het tot woede, wanhoop en vervol-
gens een harde huilbui. Uiteindelijk herstelt 
de moeder het contact. 
Na afloop van de video delen apothekers 
hun gedachten. Lonneke Grijseels, openbaar 
apotheker in Amsterdam, reageert: “Deze 
video is heel interessant en herkenbaar als 
je de baby als patiënt ziet. Aandacht geven 
is essentieel.” Jaap Dik, openbaar apotheker 
in Vianen: “Ik ben al uit het kleine kinde-
ren-tijdperk, maar ik herken het bij mijn 
hond. De hondentrainer zegt altijd dat ik 
‘hondentaal’ moet leren. Misschien een beet-
je een rare stap naar de patiënt: maar je moet 
patiëntentaal leren om in contact te kunnen 
komen met de patiënt.” Blind haakt hier op 
in: “Echt in contact zijn met de patiënt is 
van wezenlijk belang om een goed gesprek te 
krijgen.”  
 
Meer weten? Bekijk knmp.nl/consult

Begin 
consult

•  Goedemorgen...
•  Is het geneesmiddel voor uzelf?
•  Krijgt u het voor de eerste keer?
•  Ik zou graag een kort gesprek met u willen hebben over het 
 geneesmiddel, is dat goed?

•	 	Wat	heeft	de	arts	u	al	verteld?	
•  Wat is de reden/zijn de klachten waarvoor u dit geneesmiddel krijgt?
•  Wat is u al verteld over dit geneesmiddel?
•	 	Welke	vragen	of	zorgen	heeft	u	nog?
•  Wat zou u willen weten over dit geneesmiddel?
•  Hoe staat u er tegenover om dit geneesmiddel te gaan gebruiken?
•  Welke (andere) zorgen/onduidelijkheden wilt u nog bespreken?

• Ik ga u nu de werking en het (wijze en duur) gebruik uitleggen. 
•	 Waar	u	verder	op	moet	letten	bij	dit	geneesmiddel	is...
•	 Het	heeft	wel/geen	wisselwerking	met	uw	andere	geneesmiddel(en).	
• In de bijsluiter kunt u de belangrijke zaken nog een keer nalezen.
•	 Wat	vindt	u	van	dit	advies/deze	informatie?	
•  Gaat het u lukken het geneesmiddelen zoals we hebben besproken 
 te gebruiken of zijn er toch nog vragen?
• Is er iets nog onduidelijk?

•  Wij hebben het volgende besproken…
•	 		Als	u	de	komende	tijd	nog	vragen	heeft	of	klachten	krijgt,	neemt	
 u dan contact met ons op.

Informatie 
inwinnen

Uitleg
en 

advies

Afsluiting
consult

Essentieel 
tijdens 

het consult

Breng structuur aan: doorloop de vier fasen van het consult. 
Maak	tussendoor	ook	samenvattingen	en	vul	de	patiënt	aan	waar	nodig.	
Bouw de relatie op: Doe dit met een betrokken houding, oprechte interesse, 
passende gebaren, oogcontact en vriendelijk stemgebruik. 
En door begripvol en hulpvaardig te zijn.
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Het programma MedMij is gestart om 
– voor iedereen die dit wil – gezondheids-
gegevens te verzamelen en te gebruiken, 
binnen een zelf gekozen persoonlijke 
gezondheidsomgeving.De burger verkrijgt 
bovendien het recht op digitaal afschrift met 
de inwerkingtreding van de Wet aanvullende 
bepalingen verwerking persoonsgegevens 
in de zorg. Om dit mogelijk te maken is de 
overheid financier van het per 1 juli 2020 
te introduceren MedMij. Initiatiefnemers 
zijn de Patiëntenfederatie Nederland en het 
Informatieberaad Zorg.
De patiënten mogen straks zelf kiezen voor een 
zogeheten Persoonlijke Gezondheidsomgeving 
(PGO), een digitaal hulpmiddel dat moet vol-
doen aan de MedMij-eisen. Een PGO onder-
scheidt zich van een portaal waarin patiënten 
informatie van de beherend zorgverlener kun-
nen inzien. Dankzij MedMij kunnen burgers 
informatie bekijken alsmede beheren, delen en 
toevoegen. Bijvoorbeeld eigen meetgegevens als 
bloeddruk, gewicht of hartslag, maar ook cor-

respondentie met de arts of apotheker, e-mails, 
brieven of aantekeningen. 

Apothekers vooraan
Apothekers, huisartsen en ziekenhuizen krij-
gen binnenkort de vraag om deel te nemen 
aan een pilot, om zo uit te vinden hoe de in-
formatie in de praktijk optimaal kan worden 
aangeleverd en gedeeld. Samen met NedAIS 
heeft de KNMP twee bijeenkomsten geor-
ganiseerd waarbij met leveranciers en het 
programma is gekeken naar wat een PGO 
betekent voor patiënt en apotheek. Zo wordt 
duidelijk hoe het PGO past bij de persoons-
gerichte zorg en welke voorwaarden ingevuld 
moeten worden voor succesvol gebruik.
KNMP-bestuurder Jan Pieter Schouten is 
positief gestemd: “De patiënt krijgt meer 
zicht op de eigen gezondheidssituatie. En de 
apotheker kan de rol van zorgverlener nog 
beter waarmaken. Persoonsgerichte zorg 
houdt mede in dat de informatiepositie van 
de patiënt verbetert. Apothekers nemen graag 
een voortrekkersrol bij dit soort innovaties.”
MedMij ontwikkelt de regels waaraan PGO’s 
en de systemen van zorgverleners moeten vol-
doen. Ook voor het onderling uitwisselen van 
gegevens stelt MedMij de spelregels op. Het 
informatiestelsel laat het aan de markt over om 
PGO’s door te ontwikkelen. Op digitalezorg.nl 
zijn deze gezondheidsomgevingen al te vinden, 
met een beperkt aantal functionaliteiten.  

Voor meer informatie: medmij.nl

Apothekers betrokken bij MedMij
Apothekers worden betrokken bij de voorbereidingen voor de introductie 
van MedMij. Patiënten kunnen dankzij dit programma vanaf 2020 via 
een eigen dashboard beschikken over hun gezondheidsgegevens. Goede 
samenwerking met en tussen zorgverleners is bepalend voor het succes.

Patiënten kunnen in 2020 hun eigen dashboard beheren

Auteur Dennis Mulkens

DANKZIJ MEDMIJ KUNNEN BURGERS INFORMATIE BEKIJKEN ALSMEDE BEHEREN, DELEN EN TOEVOEGEN.

KNMPBESTUURDER JAN 

PIETER SCHOUTEN IS POSITIEF 

GESTEMD OVER MEDMIJ: “DE 

PATIËNT KRIJGT MEER ZICHT 

OP DE EIGEN GEZONDHEIDS

SITUATIE.”.
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ONLINE OVERLEGGEN? 
DOE HET AVG-PROOF! 

OP RECEPT VAN: 

knmp.nl/siilo

Siilo gebruik je voor beveiligd online overleg 
met collega’s, voorschrijvers en andere 
zorgprofessionals. Ruim 68.000 zorgverleners in 
Nederland werken al met Siilo. Sluit jij ook aan? 
Registreer je met ID en BIG-nummer* en kom met 
hen in contact. 

Inmiddels zijn 2.500 collega-apothekers ook om. 
Zij gebruiken Siilo om een recept te wijzigen. 
Of labwaarden uit te wisselen. Of inhoudelijke 
casuïstiek te bespreken, bijvoorbeeld in de FTO-
groep. 

Als je aanhaakt op het KNMP-ledennetwerk op 
Siilo blijf je bovendien op de hoogte van recalls en 
breaking news van de KNMP.  

Sluit vandaag nog aan bij de KNMP op Siilo: 
R  Download Siilo gratis op je mobiele telefoon: 

siilo.com/app.
R  Registreer jezelf met de gegevens waarmee je 

bij de KNMP bekend bent: e-mailadres of mobiel 
nummer of eventueel BIG-nummer (anders 
herkennen we je niet).  

R  Klik op de link in de bevestigingsmail die 
je ontvangt (alleen dan word je op het 
ledennetwerk van de KNMP aangesloten).

R  Siilo controleert je ID en je BIG-registratie 
(alleen dan krijg je toegang tot andere BIG-
geregistreerde zorgverleners).

EEN GREEP UIT DE VOORDELEN:  
•  Siilo is conform AVG-eisen.
•   Afbeeldingen en video’s belanden niet in de persoonlijke fotorol.
•   Foto’s die via Siilo (onomkeerbaar) zijn geanonimiseerd, kunnen 
 veilig worden gedeeld. 
•  Pushberichten worden niet getoond op een vergrendeld 

telefoonscherm. 
• Siilo kun je ook gebruiken op je computer (web.siilo.com).

GEBRUIK DE GRATIS MESSENGER-APP SIILO

*Apothekers zonder BIG-registratie kunnen binnen het 
KNMP-netwerk contact leggen met alle daar aangemelde collega’s.
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•	 Wilt	u	graag	een	apotheek	overnemen	of	starten?

•	 Bent	u	op	zoek	naar	een	getalenteerde,	ondernemende	collega	om	
uw	apotheek	over	te	nemen?

•	 Wilt	u	investeren	in	een	nieuwe	generatie	ondernemers	in	de	
openbare	farmacie?	

Apotheekfonds	PharmaConnect	brengt	koper,	verkoper	en	

kapitaalverschaffers	bij	elkaar,	toetst	onder	nemings	plannen	en	

begeleidt	de	startende	ondernemer	na	de	transactie.	De	jonge	

apotheker	krijgt	ondersteuning	bij	het	opbouwen	van	een	

professionele	en	goed	renderende	apotheek.

Bel	voor	meer	informatie	Patrick	Verhoef	op	06	20	19	13	65	

www.pharmaconnect.nl

Jonge apothekers uit de startblokken
in o.a. Pijnacker, Hendrik Ido Ambacht en Venlo

Wilt u weten wat 

PharmaConnect voor ú 

kan betekenen?

Wij wensen hen veel succes!

Jeanette Alkema -  
Apotheek Crezée,  
Hendrik Ido Ambacht: 
“Ik heb mijn ambitie van 
een eigen apotheek kunnen 
waarmaken, met de
steun van PharmaConnect.  
Als ondernemer kan ik nu mijn 
eigen keuzes maken.” 

Arjan Roelofs - Apotheek 
Pijnacker Centrum: 
“Dankzij PharmaConnect kan 
ik zelfstandig in mijn eigen 
apotheek ondernemen en krijg ik 
ondersteuning als dat nodig is.”
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