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Samenvatting 
MEDeDELEN is een project uitgevoerd in het kader van het Kennisprogramma Geneesmiddelenketen in opdracht van VWS. Het project is in januari 2017 van 

start gegaan en loopt tot en met juli 2019. Streefdoel van project MEDeDELEN is het optimaliseren van het gebruik van informatie over geneesmiddelen die 

binnen de geneesmiddelenketen (CBG, IGJ, CCMO, Lareb, RIVM, ZIN & VWS) beschikbaar is en het identificeren van (toekomstige) informatiebehoefte, 

inclusief de wijze waarop deze kan worden vervuld. In het project is bij alle ketenpartijen nagegaan welke informatie nodig is in welk stadium van de 

levenscyclus van een geneesmiddel en voor welke ketenpartijen. In dit kader is een conceptueel model van informatiebehoefte voor elke fase van de 

levenscyclus van geneesmiddelen ontwikkeld als hulpmiddel ter ondersteuning van de discussie hierover. Er is geïnventariseerd of deze informatie, waar 

behoefte aan is, aanwezig is bij één van de ketenpartijen of aanwezig is bij andere (inter)nationale partijen. Knelpunten in de beschikbaarheid van 

informatie zijn geïnventariseerd. De belangrijkste knelpunten de beschikbaarheid van informatie zijn ingedeeld in vier categorieën: 1) Informatie is binnen 

de keten aanwezig maar wordt onvoldoende onderling gedeeld; 2) Informatie is binnen de keten aanwezig maar wordt onvoldoende gedeeld met partijen 

buiten de keten; 3) Informatie is alleen buiten de keten aanwezig; 4) Informatie is niet of onvoldoende aanwezig. Bovenstaande knelpunten zijn in meer 

detail voor de keten uitgewerkt.  

Naast de geïdentificeerde onopgeloste knelpunten zijn er gedurende het project wél meerdere knelpunten (deels) opgelost, met name waar het 

informatiestromen tussen de verschillende ketenpartijen betreft.  

Uit dit project volgen de volgende aanbevelingen voor de keten als geheel: 

SAMENWERKING 

1. Versterk de samenwerking binnen de keten verder middels het identificeren van ‘schakelmomenten’ - momenten waarop beslissingen door partijen 
worden genomen die ook van belang (kunnen) zijn voor andere partijen. Juist op deze schakelmomenten komt informatie samen en wordt helder 
welke informatie nog gewenst zou zijn. Dit zijn ook de momenten waarop het nuttig/nodig is om na te gaan welke andere partijen geïnformeerd, 
dan wel betrokken zouden moeten worden. 

2. Organiseer jaarlijks  een ‘MEDeDELEN-dag’ over thema’s voor uitwisseling op medewerkersniveau. De  thema’s wordt gekozen op basis van 
ontwikkelingen die relevant zijn voor de keten rondom geneesmiddelen (nationaal en Europees beleid, technologische ontwikkelingen, nieuwe 
projecten waarbij ketenpartijen zijn betrokken, of gesignaleerde maatschappelijke behoeften) en die impact hebben op de informatiebehoefte 
binnen en mogelijk ook buiten de keten.  

INFORMATIEBEHOEFTE 

3. Een belangrijke behoefte van de keten blijft informatie over gebruik in de praktijk in al zijn facetten. Deze informatie is nu versnipperd en slechts 
gedeeltelijk aanwezig. Daarom wordt er aanbevolen om een vervolgproject van de ketenpartijen samen met VWS initiëren waarin: 
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a. Initiatieven die kunnen bijdragen aan het opvullen van het gebrek aan informatie over gebruik in de praktijk geïnventariseerd worden. 
 

b. De mogelijkheden worden onderzocht om als keten toegang te krijgen tot relevante registratiesystemen/dataverzamelingen in de zorg met als 
doel het genereren van informatie over gebruik in de praktijk. Voor de initiatieven die al in beeld zijn, kunnen de ketenpartijen gezamenlijk 
optrekken om vanuit ketenperspectief aan te geven welke specifieke informatiebehoefte er vanuit hen is en nagaan of er mogelijkheden zijn om via 
deze bestaande initiatieven de informatiebehoefte te vervullen. 

c. Daarnaast moet geïnventariseerd worden welke nieuwe initiatieven nodig zijn om aan de informatiebehoefte te voldoen.  

4. Dit project heeft verschillende knelpunten in informatie-uitwisseling geïdentificeerd die (deels) als opgelost zijn beschouwd (zie Bijlage 1). Echter, 
soms heeft de oplossing vooralsnog een tijdelijk/projectmatig karakter. De projectgroep adviseert om te monitoren of de oplossing voor deze 
knelpunten structureel is en eventueel gepaste actie te nemen om de informatie-uitwisseling te continueren.  

5. Hoewel de individuele partijen in de geneesmiddelenketen in de uitvoering van hun taak een eigen accent en focus hebben, is het een  gezamenlijk 
doel om te zorgen voor goede en betrouwbare geneesmiddeleninformatie.  Informatie voor verantwoord gebruik in de praktijk omvat ook de 
identificatie van de informatielacunes die er zijn op het moment dat een middel beschikbaar komt. De projectgroep vindt het wenselijk dat de 
geneesmiddelenketen nader verkent in hoeverre het veld inzicht wil hebben in de informatielacunes die er zijn op het moment van registratie en op 
welke wijze deze dan naar het veld gecommuniceerd kunnen worden.  

6. Sommige knelpunten kunnen niet opgelost worden binnen de keten in Nederland, maar in het verlengde daarvan. Voor een aantal knelpunten geldt 
dat het EMA informatie beschikbaar heeft, maar dat deze informatie niet of onvoldoende te raadplegen is door de Nederlandse ketenpartijen. Het 
kan gaan om informatie die de keten zelf wil gebruiken of informatie die vanuit ketenpartijen ontsloten wordt naar externe partijen, bijvoorbeeld:  
- op de EMA-website is informatie beschikbaar die vanuit de ketenpartijen als relevant wordt gezien voor zorgprofessionals, maar die lastig te 

vinden is. 

- informatie uit het registratiedossier zoals milieugegevens (ecotoxiciteit), potential risks en specifieke analyses in de registratiestudies. 

Uit dit project volgen voorts de volgende aanbevelingen voor diverse ketenpartijen: 

1. Overleg CCMO-CBG met het oog op het concretiseren van:  
-  het verbeteren van de onderlinge  informatie uitwisseling m.b.t. veiligheidsissues 
-  de wederzijdse informatie uitwisseling met betrekking tot dossiers op relevante momenten in het proces en/of waarvoor CBG in Europa een 
leidende rol heeft.  

2. CBG onderzoekt de mogelijkheid om de voorwaarden die verbonden zijn aan een handelsvergunning (publiek) toegankelijk te maken.   
3. IGJ-RIVM onderzoeken verder hoe de informatie uitwisseling over gegevens m.b.t. inspecties, recalls van producten, incidenten of problemen met 

vaccins en bloedproducten kan worden verbeterd. 
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4. RIVM aansluiten bij IGJ-CBG tekorten op het moment dat een tekort voor een vaccin of bloedproduct aan de orde is in overleg met het Meldpunt 
Tekorten wordt een pro-actieve en structurele informatie uitwisseling opgezet met Lareb en RIVM. 

5. De projectgroep MEDeDELEN benadrukt het belang om de afspraken rondom transparantie en ontsluiting van data uit het Uitvoeringsprogramma 
2018-2022 Ketenaanpak Medicijnresten op te volgen en aan te sluiten bij de Europese ontwikkelingen om gegevens over de ecotoxiciteit en het 
milieugedrag van geneesmiddelen beschikbaar te krijgen en te ontsluiten.   

6. VWS  gaat namens de geneesmiddelenketen in overleg met de KNMP om te verkennen in hoeverre de G-standaard in de informatiebehoefte m.b.t. 
het preferentiebeleid kan voorzien en hoe de gegevens te gebruiken zijn. 

7. VWS onderzoekt of het mogelijk is zorgverzekeraars te verplichten om wijzigingen in preferentie minimaal 3 maanden voor ingang te melden. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding  
 

Taken en verantwoordelijkheden van de geneesmiddelenketen 

De geneesmiddelenketen dekt de stappen die nodig zijn om een geneesmiddel te ontwikkelen, van pre-klinisch onderzoek, klinisch onderzoek bij de mens 

tot en met het op de markt toelaten en het gebruik van een geneesmiddel door patiënten. De geneesmiddelenketen bestaat uit de volgende partijen: 

CCMO (Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek) , CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) , IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd) , RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) , ZIN (Zorginstituut Nederland),  Lareb (Nederlands Bijwerkingencentrum) en VWS (Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport -Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT)) [1]. 

De geneesmiddelenketen bewaakt de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid en effectiviteit van een geneesmiddel. De partijen in de geneesmiddelenketen 

dekken samen de publieke verantwoordelijkheid van vrijwel de gehele geneesmiddelenketen. Elke organisatie heeft hierin zijn eigen rol en kern 

verantwoordelijkheden:  

 Het ministerie van VWS bepaalt de wettelijke kaders en beleid. 

 De CCMO beoordeelt klinische studies bij mensen. 

 Het CBG reguleert de kwaliteit, werking en veiligheid van een medicijn in het kader van de verstrekking van handelsvergunningen voor toelating tot 

de markt.  

 Het RIVM houdt extra controle op bepaalde geneesmiddelen (vaccins en geneesmiddelen bereid uit bloed) vóórdat ze op de markt worden gebracht 

en ondersteunt VWS en IGJ;  

 ZIN bewaakt de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem en adviseert VWS over de vergoeding 

van geneesmiddelen. 

 De IGJ houdt toezicht en handhaaft op de gehele keten. 

 Lareb signaleert nieuwe kennis over bijwerkingen van geneesmiddelen na toelating tot de markt. 

Kennisprogramma Geneesmiddelenketen 

Partijen in de geneesmiddelenketen werken over het algemeen goed samen. Overlap en duplicatie van informatie worden zo veel mogelijk vermeden en 

waar nodig zijn er werkafspraken gemaakt. Het project MEDeDELEN is uitgevoerd in het kader van het Kennisprogramma Geneesmiddelenketen. In  het 

Kennisprogramma Geneesmiddelenketen staat dan ook de samenhang in de gehele geneesmiddelenketen centraal. Het Kennisprogramma 

Geneesmiddelenketen komt voort uit de aanbevelingen van de strategische beleidsagenda van de keten en is het vervolg op het Onderzoeksprogramma 

Geneesmiddelenketen [1]. Dit onderzoeksprogramma liep van 2011 tot en met 2016. Het Kennisprogramma is in januari 2017 van start gegaan en loopt tot 
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en met juli 2019. De coördinatie van het Kennisprogramma ligt in handen van het RIVM. Het hoofddoel is tweeledig: het uitvoeren van onderzoeken waarbij 

de opbrengst voor meerdere ketenpartijen van belang is én de samenwerking binnen de keten verder versterken en optimaliseren. Het project MEDeDELEN 

werd gecoördineerd door Lareb.  

Informatievoorziening in de geneesmiddelenketen 

Alle partijen in de geneesmiddelenketen spelen een belangrijke rol tijdens de levenscyclus van het geneesmiddel. De partijen zijn elk verantwoordelijk voor 

bepaalde aspecten met betrekking tot het geneesmiddel en het gebruik daarvan door de patiënt. Bij deze verantwoordelijkheid hoort ook dat partijen 

besluiten moeten nemen met betrekking tot het geneesmiddel en de toepassing daarvan op basis van data/informatie.  

Om goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen is het belangrijk om toegang te hebben tot alle relevante informatie die over een geneesmiddel 

beschikbaar is. Voor de besluitvorming wordt meestal gebruik gemaakt van informatie/gegevens die binnen de eigen organisatie aanwezig is/zijn. Naast 

besluitvorming is het soms ook nodig om stakeholders te voorzien van informatie, bijvoorbeeld ten behoeve van gebruik van geneesmiddelen in de praktijk.  

Omdat er meerdere organisaties in de geneesmiddelenketen zitten, is het mogelijk dat een partnerorganisatie in de keten informatie heeft die een andere 

organisatie kan helpen in het uitvoeren van haar taken. Nog meer delen van informatiebehoefte en informatie/data binnen de geneesmiddelenketen zou de 

besluitvorming van de individuele ketenpartijen ten goede kunnen komen en de efficiëntie van de keten als geheel verhogen. Daarnaast is het mogelijk dat 

er behoefte is aan informatie die niet in de keten aanwezig is, ook met het oog op allerlei toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld over milieueffecten van 

geneesmiddelen of de noodzaak om, in geval van weesziekten en ‘personalised medicine’ de mate van klinisch bewijs te versterken met gegevens van 

gebruik in de praktijk).  

Doelstelling 
Doel is het optimaliseren van het gebruik van informatie over geneesmiddelen die binnen de geneesmiddelenketen beschikbaar is en het identificeren van 

(toekomstige) informatiebehoefte, inclusief de wijze waarop deze kan worden vervuld. 

Het project heeft de volgende specifieke subdoelen: 

1. Nagaan welke informatie nodig is in welk stadium van de levenscyclus van een geneesmiddel en voor welke ketenpartijen. 

2. Inventariseren of deze informatie aanwezig is bij één van de ketenpartijen of aanwezig is bij andere (inter)nationale partijen. 

3. Ontwikkelen van een conceptueel model van informatiebehoefte voor elke fase van de levenscyclus van geneesmiddelen. Gevolgd door toetsing van 

het conceptuele model op juistheid en volledigheid.  
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4. Op basis van het model nagaan hoe alle ketenpartijen optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare informatie en hoe in de 

toekomstige/onvervulde informatiebehoefte kan worden voorzien. Hierbij worden zowel de praktische uitvoerbaarheid van het delen van informatie 

als het juridisch kader meegenomen.  

Door het uitvoeren van dit project: 

- Wordt helderheid verkregen welke informatie aanwezig is in de Nederlandse geneesmiddelenketen;  

- Kunnen de partijen in de keten een concrete afweging maken of informatie beschikbaar bij de andere partijen ook voor hen van belang kan zijn;  

- Kunnen kennislacunes worden geïdentificeerd;  

- Wordt de samenwerking binnen de verschillende ketenpartijen gestimuleerd.  

Methode; activiteiten en tijdschema 
Om het doel en de bijbehorende subdoelen te halen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

I. Doel: inventarisatie van de informatiebehoefte die er binnen de ketenpartijen is voor het uitvoeren van hun taken en nagaan welke informatie 

aanwezig is bij welke partij (lacunes en knelpunten); Inventarisatie stakeholders. Middel: Vragenlijst, uitgezet bij alle ketenpartijen 

II. Doel: nagaan welke informatie in welk stadium van levenscyclus geneesmiddel van belang is, voor welke partij, met welk doel, hoe te delen, ervaren 

belemmerende/stimulerende factoren. Middel: Workshop, met alle ketenpartijen; gebruikmaken van 3 thema’s geïdentificeerd  tijdens stap I. 

III. Tussenrapportage, inclusief voorstel onderwerpen voor nadere uitwerking in stap 5 

IV. Doel: rond geselecteerde onderwerpen komen tot concrete implementatiestappen en/of aanbevelingen; Middel: Ontwikkeling conceptueel model 

informatiebehoefte en Vervolgworkshop 

V. Eindrapportage, inclusief aanbevelingen voor mogelijke vervolgacties 

Het tijdschema voor deze activiteiten was als volgt: 
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Toelichting op de verschillende activiteiten:  

I. Een inventarisatie van welke informatiebehoefte aanwezig is binnen de ketenpartijen voor het uitvoeren van hun taken en welke informatie 

aanwezig is bij welke partij. Deze inventarisatie werd gedaan door het uitzetten van een set met (open) vragen, bij alle ketenpartijen. In de 

vragenlijst werd verzocht om situaties en knelpunten aan te dragen waarbij het delen van informatie met andere ketenpartijen wél of juist niet 

goed verliep.  

II. Een workshop waarbij gediscussieerd werd in groepen over drie thema’s die voortkwamen uit de analyse van de vragenlijst: Gebrek aan 

informatie over geneesmiddelen gebruik in de praktijk; Informatie voorziening naar buiten; Informatie uitwisseling binnen en functionering van 

de keten. Bij deze drie thema’s is overkoepelend gekeken naar ‘welke informatie van belang is, van welke partij, in welk stadium van de 

levenscyclus van het geneesmiddel, voor welke partijen en met welk doel (i.e. t.b.v. welke taak/verantwoordelijkheid)’. Bij deze thema’s is 

nagegaan wat stimulerende en belemmerende factoren zijn in het delen/uitwisselen van informatie.  

III. Additionele data over overlegstructuren binnen de keten, informatievoorziening vanuit de keten naar stakeholders en casuïstiek zijn verzameld. 

Een tussenrapportage is aan de Programmaraad gepresenteerd waarbij is ingegaan op de resultaten van de vragenlijst en de uitkomsten van de 

workshop.  

IV. Een conceptueel model van informatiebehoefte voor elke fase van de levenscyclus van geneesmiddelen is ontwikkeld. Met casuïstiek is het 

model tijdens een tweede workshop met ketenpartijen getoetst op juistheid en volledigheid. Hierbij is gekeken naar invulling van knelpunten in 

het model en barrières binnen de keten voor een optimale informatie voorziening. Er is stil gestaan bij de manier waarop informatie uit registers 

in te zetten zou zijn om meer praktijk informatie te verkrijgen, ook in het kader van het ZIN project ‘Regie op Registers voor dure 

geneesmiddelen’. 

Maart-juni 
2018 

Vragenlijst (I)

Juli-
November 

2018 
Workshop (II)

Dec- Jan 2019 
additionele 

data-
verzameling, 
samenvatting 
uitkomsten 

(III)

Feb-April 
2019 Con-
ceptioneel 

model 
informatie-
behoefte & 
Workshop  

(IV)

Mei- Juli 2019

Eind-
rapportage V)
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V. Eindrapportage met het hoofddoel het geven van aanbevelingen aan de ketenpartijen. In deze rapportage wordt ingegaan op welke informatie 

gewenst is, welke informatie aanwezig is en wat voor lacunes er zijn. Aanbevelingen zullen worden gedaan voor verbeteringen en mogelijke 

vervolgacties. 

 

Hoewel het initiële plan in een consulatie met stakeholders van de keten voorzag, is deze specifieke stap tijdens de loop van dit project niet uitgevoerd. Dit 

omdat uit gesprekken bleek dat voor goede aanbevelingen de focus van het project op de Geneesmiddelenketen zelf gericht zou moeten zijn. Daarom werd 

het in dit stadium niet zinvol geacht.   

 

Bronnen: 

1. RIVM. Kennisprogramma Geneesmiddelenketen. https://www.rivm.nl/geneesmiddelen-voor-mensen/kennisprogramma-geneesmiddelenketen (08-08-2016, geraadpleegd 24-05-2019) 
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Hoofdstuk 2. Model voor Informatiebehoefte 
 

De opdracht was om een model te ontwikkelen voor informatiebehoeften binnen de geneesmiddelenketen in Nederland. Het model is een hulpmiddel om 

de te beschrijven welke informatiebehoefte er is in de verschillende stadia van de levenscyclus van een geneesmiddel. 

In de levenscyclus van een geneesmiddel zijn de volgende stadia te onderscheiden, van onderzoek en ontwikkeling, marktautorisatie (registratie), 

vergoeding en zorg (gebruik in de praktijk).  

 

 

 

Figuur 1. Levensloop van een geneesmiddel 

O&O

Registratie

Vergoeding

Zorg/Patient 
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De opbouw van informatie over een geneesmiddel is gebaseerd op de volgende facetten: 

 Producteigenschappen  

 Farmacodynamiek – wat het geneesmiddel doet met het lichaam 

 Farmacokinetiek – de processen waaraan een werkzame stof in het lichaam wordt onderworpen 

 Pathofysiologie – Wat zijn de ziektemechanismen, kenmerken en verwachte verloop 

 Individuele kenmerken – zoals demografische en genetische eigenschappen, bijkomende aandoeningen (co-morbiditeit) etc. 
 

Er is behoefte aan informatie over : 

 Werkzaamheid en effectiviteit   

 Veiligheid  

 Gebruik in de praktijk 
 
Met het doel te komen tot optimaal gebruik van het geneesmiddel in de praktijk: 

 Keuze welke patiënt krijgt wanneer welk geneesmiddel  ( incl. plaatsbepaling, doseringsadviezen , titratie- en afbouwschema’s, tolerantie) 
 

Gekozen is om de opbouw van informatie tijdens de levenscyclus van een geneesmiddel te illustreren met een piramide (figuur 2). De bouwstenen van 

informatie worden verkregen in de verschillende fasen: van onderzoek en ontwikkeling, via registratie, naar vergoeding, tot gebruik in de zorg. Zo wordt de 

informatiepiramide van boven naar beneden steeds verder uitgebouwd.  

Aan de top van de piramide betreft het voornamelijk de informatieblokken van preklinische en theoretische gegevens, geleidelijk aangevuld met data uit 

klinisch onderzoek over werkzaamheid , effectiviteit en in mindere mate veiligheid. Dit betreft onderzoek in selectieve patiëntgroepen, en in studies van 

korte duur. De farmaceutische industrie is in sterke mate verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde informatie (werkzaamheid, veiligheid en 

effectiviteit) tijdens de ontwikkelingsfase voor registratie. Toenemend spelen ook academisch onderzoek (start-ups en spin-offs van academische groepen 

alsmede universitaire onderzoeksgroepen) en kleinere biotechnologie bedrijven een rol. Tijdens de ontwikkelfase bestaat, voor toekomstige 

registratiehouders, de mogelijkheid om wetenschappelijk en/of regulatoir advies te vragen. Een wetenschappelijk advies kan alle aspecten van een 

productontwikkeling betreffen, bijvoorbeeld over het opzet of uitvoering van klinische studies, alsmede over relevante eindpunten.  

De piramide naar beneden volgend, komt er meer en beter inzicht over effectiviteit en veiligheid, en wordt de therapeutische waarde en kosteneffectiviteit 

in vergelijking met bestaande therapieën bepaald. Als het geneesmiddel voor vergoeding in aanmerking komt, wordt het gebruikt door een bredere groep, 

en wordt meer informatie verzameld. Door het verzamelen van data uit de praktijk worden nieuwe informatie bouwstenen toegevoegd over de effectiviteit 

en veiligheid van het product. Er komt meer informatie over langere termijn gebruik, en meer informatie over verschillen met bestaande therapieën, 
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interacties en over diversiteit tussen groepen. De werkzaamheid, effectiviteit en veiligheid kan verschillen bijvoorbeeld per indicatie (inclusief indicaties per 

verschillende ziektestadia), leeftijd, geslacht, zwangerschap, orgaanfunctie, bijkomende aandoeningen. 

Ook komt er meer informatie over factoren die invloed hebben op het gebruik en therapietrouw, het effect op kwaliteit van leven van patiënten.  

In de piramide is weergegeven of informatie aanwezig is (donkere blokken), beperkt aanwezig is (lichte blokken) of ontbreekt (witte bouwblokken).  
 

 
 

Figuur 2. Informatie opbouw gedurende de verschillende fases van de levenscyclus 

De partijen uit de geneesmiddelenketen hebben verschillende betrokkenheid bij verschillende stadia in de levenscyclus van een geneesmiddel. Voor elke 

ketenpartij is de betrokkenheid per fase aangegeven in figuur 3. De verticale lijnen zijn de natuurlijke schakelmomenten. Indien een partij direct betrokken 

is of een specifiek mandaat heeft binnen een bepaalde fase dan is een horizontale doorgetrokken lijn weergegeven. Indien een partij daarnaast in andere 

fases ook  een rol speelt dan is een horizontale gestippelde lijn weergegeven.  
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Figuur 3. Betrokkenheid ketenpartijen bij verschillende stadia in de levenscyclus van een geneesmiddel 
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Hoofdstuk 3. Informatie aanwezig in de keten 
 

In dit project is in kaart gebracht welke informatie er aanwezig is in de keten en op welk moment van de levenscyclus van een geneesmiddel. Dit wordt in 

figuur 4 weergegeven voor de pre- en postmarketing fase en per ketenpartij. Er zijn, zoals verwacht, dominante ketenpartijen op specifieke momenten 

namelijk; 

o CBG bij registratie 

o ZIN bij vergoedingstraject 

o CBG en Lareb bij farmacovigilantie 

o CCMO bij (door)ontwikkeling/innovatie 

Informatie die relevant is voor pre-market activiteiten lijkt beschikbaar te zijn bij een of twee organisaties; bij post-market is dit bij twee tot vier 

verschillende ketenpartijen. De IGJ houdt toezicht en handhaaft op de gehele keten wat dus ook de verschillende fasen van de levenscyclus van 

geneesmiddelen impliceert. Het CBG heeft als ketenpartij informatie bij verschillende momenten in de levenscyclus, ofschoon zij de meeste informatie uit 

de preregistratie fase pas bij een verzoek om registratie ter beschikking krijgt. Er is meer informatie beschikbaar over het product, zijn werking en 

veiligheidsaspecten uit (pre)klinische studies dan over gebruik in de praktijk.  Met name ontbreekt dan informatie over de effectiviteit en veiligheid voor 

specifieke groepen patiënten zoals (zwangere) vrouwen en kinderen. Deze informatie bepaalt ook mede de plaatsbepaling van geneesmiddelen in specifieke 

patiëntenpopulatie.    
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Kleurcode                        

0 tot 1 
niet aanwezig  tot 
soms beschikbaar 

 

                 

1 soms  
                 

1 tot 2 soms tot regelmatig  

                 

2 regelmatig  
                 

2 tot 3 regelmatig tot altijd  
                 

3 altijd  
                 

     
                 

 
Pre-marketing Post-marketing 

 Ontwikkelingsfase Registratiefase Vergoedingstraject (Farmaco)vigilantie/ risk management 
Doorontwikkeling

/ innovatie 
Gebruik in de praktijk 

Product CBG CCMO 
ZI
N 

CBG RIVM 
ZI
N 

CB
G 

ZI
N 

VWS CBG IGJ LAREB 
Z
I
N 

CBG CCMO CBG 
IG
J 

LARE
B 

RIV
M 

ZI
N 

VW
S 

Productsamenstelling 
2 tot 

3 
3   3 3     3   3   3 3 2 3 3     

1 tot 
3 

    

Productspecificaties 2 3   3 3     3   3   3 3 2 2 tot 3 3 3   
1 tot 

3 
    

Stabiliteitsgegevens 2 3   3           3   1   2 2 tot 3 3     
1 tot 

3 
    

Productielocaties  
2 tot 

3 
3   3           2   1   1 2 tot 3 2 1         

Analyse/vrijgiftekeuring  
2 tot 

3 
3   

2 tot 
3 

3         2       1 2 tot 3 2     2     

Recalls/defecten  1   1           3   1 3 2 2 tot 3 3 3   1     

Verpakking (primair & 
secundair), user testing 

3 3   3 
3 

(primair
) 

        3   1   2 3 3 1 1 
1 tot 

3 
    

Relatie product en 
veiligheid/werkz 
(qualityattrattributesattributes)
  

1     2     2     2       2   2           

Virusveiligheid / virologische 
kennis  

1     1     1     1       1   1           
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Werking                                      

Werkingsmechanisme/PD 1 2 3 3 3 3   3   3   3   2 2 tot 3            

PK/bioequivalentie 1 2   3   3   3   3   2   2 2            

Invloed farmacogenetica 1 1   2   2   2   1   1   2 2 1   1       

Invloed leeftijd 
1 tot 

2 
1   3   2   1   2   2   2 2 1   1       

Invloed orgaanfunctie 1 1   3   3   1   2   2   2 2 1   1       

Invloed geslacht 
1 tot 

2 
1   3   2   1   2   2   2 2 1   1       

Invloed co-morbiditeit 1 1   3   2       1   1   2 2 1   1       

Interacties (medicatie, dieet, 
etc.) 

1 2   3   3   3   2       2 3 1   1       

                                            

Veiligheid/risico’s                                      

Teratogeniciteit 1 1   2       2   3   3   2 2 tot 3 2   1       

Gemelde bijwerkingen uit veld 1 2   1       1   3 3 3 3 2 2 2   1       

Bijwerkingen uit klinische 
studies 

1 2   2       3   3 2 2 3 3 2 tot 3 3           

Biomarkers voor veiligheid 1 2   1       2   2   3   2 2 2           

Post-marketing safety studies  1          3   3 2 3 3 2 1 2   1       

Risk management gegevens  1          3   3 2 3    1    1       

Ecotoxiciteit       3                              

                                            

Werkzaamheid                                       

Onderzochte indicaties 1 
1 tot 

2 
1 3       3   2   1   1 2            

Goedgekeurde indicaties  2   3 3 3   3   3   3   3 3            

Afgekeurde indicaties  0 tot 
1 

  3   1   2   3   1   3 1            

Effect op Kwaliteit van leven 2 1   2   2   2   1   1   1 1 1   1       

Klinische eindpunten (hard of 
surrogaat) 

2 
1 tot 

2 
  3   2   2   2   1   2 2    1       

Patiënt-georiënteerde 
eindpunten 

2 1   2       1      1    1 1   1       

Biomarkers t.b.v. diagnostiek 1 1   2       1      1    1            

Post-marketing efficacy studies  1   1                   2            
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Inspectieresultaten GCP’s  1   2                   1            

                                            

Plaatsbepaling                                      

Vergelijkende studies met 
andere geneesmiddelen 

 0 tot 
1 

  2   3   3   2   2    1 tot 2            

Kosten-effectiviteitsgegevens  0 tot 
1 

  1       2 3         1          3 

GVS-clustering/vergoeding      1       3 3 3   3       3       3 

Afleverstatus UR/UA/UAD/AV      3       3   3   2   3 3 3           

                                            

Toepassing/gebruik                                      

Voorschrijf-/aflevergegevens  1              1 tot 2   2   1 tot 2 2 
1 tot 

2 
      3   

Therapietrouw                 1   
1 

(casus
) 

  1 1 1   1       

Off-label gebruik 1     1           1 tot 2   
2 

(casus
) 

  1 1 1   1   1   

Melding incidenten 2     2           2 tot 3   2   2 tot 3 1 2 tot3 3         

Informatie gericht aan 
zorgprofessionals 

     3           3   3   3 2 3 1 2       

Informatie voor 
publiek/gebruikers 

     3           3   3   3 2 3 1 2       

Opname en plaats in 
behandelrichtlijnen 

                3   3   2 3 2   1   2   

                                            

Specifieke aspecten                                      

Specifieke discussie/ 
besluitvorming n.a.v. wet- en 
regelgeving (bijv. 
statusbepaling geneesmiddel, 
medische hulpmiddel- of 
warenwet) 

1 2   2         3 1   1   1 2 1 2       2 

Specifieke discussie/ 
besluitvorming over procedures 

     2         3 1   1   1 1 1 2       2 
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Figuur 4. Informatie aanwezig in de keten  

Juridische 
uitspraken/rechtszaken 

1     

2, 3 (3 
alleen 
indie
n CBG 
partij 

is) 

        3 1       1 1 1 1     2 2 

                      

                      

                      



  

Hoofdstuk 4. Analyse van knelpunten 

 
De vragenlijst die in maart-juni 2018 bij alle ketenpartijen is uitgezet, gevolgd door twee workshops, 

heeft inzicht gegeven in informatiebehoefte voor het uitoefenen van het hoofddoel van de 

verschillende partijen en in de bijbehorende knelpunten.  Bij de tweede workshop is het ontwikkelde 

model als hulpmiddel gebruikt om een aantal casussen te bespreken, met als doel inzicht te krijgen in 

knelpunten. Met knelpunt wordt in dit hoofdstuk bedoeld:   informatie die momenteel niet binnen de 

keten(partijen) wordt gedeeld of niet aanwezig is.   

Er is een groot aantal vaste overlegmomenten tussen ketenpartijen en door deze in kaart te brengen 

kunnen ketenpartijen beter inschatten of er een overlegmoment is waarbij zij mogelijk zouden 

kunnen inhaken. Uit de besproken casuïstiek over de introductie van de maternale kinkhoestvaccins 

en studies op dit gebied, hebben we geleerd dat er meer schakel- of overleg momenten tussen 

ketenpartijen moeten komen. Deze gaan verder dan alleen overleg op de natuurlijke lijnen tussen 

processen (zie figuur 3). Door overleg op deze schakelmomenten kan bijvoorbeeld tijdens de 

ontwikkeling al worden besproken welke informatie uiteindelijk nodig is voor registratie en 

vergoeding (bijvoorbeeld relevante eindpunten), kan de ontwikkeling van een middel tot het 

moment (ingediende protocollen, vragen voor registratiehouder, andere interacties etc) worden 

besproken, of kan voor het moment van registratie worden besproken welke effectiviteits- en 

veiligheidsparameters bijvoorbeeld in registers zouden moeten worden gevolgd en vastgelegd in de 

praktijk. Verschillende ontwikkelingen – waaronder dit project zelf - hebben inmiddels bijgedragen 

aan een verbetering van de informatievoorziening waardoor een aantal knelpunten, die middels de 

vragenlijst waren geïdentificeerd, nu als ‘deels opgelost’ kunnen worden beschouwd.  Dit is het geval 

indien de informatie niet volledig wordt gedeeld of als de oplossing niet beschikbaar is voor alle 

relevante ketenpartijen. 

Tevens is voor een aantal knelpunten gebleken dat partijen niet op de hoogte waren dat de 

benodigde informatie al publiek toegankelijk wordt gemaakt. Met een betere verwijzing waar 

informatie beschikbaar is kunnen deze als opgelost worden beschouwd. Bijlage 1 geeft een overzicht 

van knelpunten die als (deels) opgelost kunnen worden beschouwd.  

In deze paragraaf beschrijven we de dominante knelpunten die door meerdere partijen worden 

gevoeld óf die het uitoefenen van het hoofddoel van een van de ketenpartijen belemmeren. Het 

functioneren van de keten is hier als uitgangspunt genomen. Daardoor komen niet alle individuele 

knelpunten die door partijen zijn genoemd aan bod. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat overige 

genoemde knelpunten (vaak tussen twee partijen onderling) niet belangrijk zijn, of dat hier geen 

acties op genomen kunnen worden. Verder heeft dit project ketenpartijen de gelegenheid geboden 

om direct enkele van die bilaterale knelpunten aan te pakken. 

 

De dominante knelpunten zijn ingedeeld in vier categorieën:  

a. Informatie is binnen de keten aanwezig maar wordt onvoldoende onderling gedeeld 

b. Informatie is binnen de keten aanwezig maar wordt onvoldoende gedeeld met partijen 

buiten de keten 

c. Informatie is alleen buiten de keten aanwezig 

d. Informatie is niet aanwezig (niet binnen en niet buiten de keten)  
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a) Informatie is binnen de keten aanwezig maar wordt onvoldoende onderling gedeeld 

  

Figuur 5: Voorbeelden waarbij informatie  aanwezig is binnen de keten maar onvoldoende gedeeld  

Veiligheidsinformatie in het kader van klinisch onderzoek (deels opgelost) 

De behoefte aan veiligheidsinformatie uit klinisch onderzoek is door verschillende partijen benoemd. 

Deze informatie is beschikbaar bij CCMO, CBG en EMA. In de samenwerking IGJ-CCMO geven partijen 

aan dat het afgelopen jaar al veel is verbeterd en dat CCMO nu meer data deelt. In Bijlage 2 staan 

ontwikkelingen m.b.t. het publiek toegankelijk maken van studieresultaten. Het beschikbaar zijn van 

de gegevens in het publieke domein wil echter niet zeggen dat daarmee de informatiebehoefte 

volledig is vervuld. Specifiek is er behoefte aan bijvoorbeeld subgroep analyses voor zover 

uitgevoerd.  

Voor CCMO-CBG is aan beide kanten een knelpunt geïdentificeerd:  

CBG wil graag op de hoogte worden gebracht van veiligheidsissues bij studies, vooral als het 

geneesmiddelen betreft waarvoor zij in Europa een leidende rol heeft. Andersom wil CCMO graag 

pro-actief geïnformeerd worden als bij de PRAC/CHMP besluiten worden genomen die relevant zijn 

voor CCMO omdat er studies lopen in Nederland. Een specifiek aandachtspunt hierbij is dat CCMO 

deze informatie ook wenst te delen met de METCs.  

Dossierinformatie (deels opgelost) 

Verschillende partijen (IGJ, ZIN, Lareb)  hebben behoefte aan informatie uit het registratiedossier dat 

bij CBG wordt ingediend in het kader van het verlenen/onderhouden van een handelsvergunning.  

Er zijn al veel stappen gezet om de informatie te delen (zie Bijlage 2). Juridische belemmeringen 

blijken voor ZIN middels een convenant te worden opgelost en voor IGJ (als toezichthouder) niet van 

toepassing te zijn.   

Met Lareb wordt in een 2-wekelijks overleg relevante informatie gedeeld m.b.t. PSURs en RMPs (niet 

de fysieke documenten). Lareb en CBG zijn in overleg om de uitwisseling m.b.t. RMPs te verbeteren.  
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De CCMO meent dat zij meer betrokken zou moeten worden bij de totstandkoming van 

preregistratie protocollen, om te kunnen bewaken dat de doelstellingen van door haar te toetsen 

onderzoeken beantwoorden aan concrete behoeften van de andere ketenpartijen.  Tevens is het 

wenselijk om te weten welke voorwaarden EMA/CBG hebben verbonden aan de handelsvergunning, 

bijvoorbeeld opgelegde additionele risico minimalisatie maatregelen (aRMM), post-autorisatie safety 

of efficacy studies (PASS of PAES) en de voorwaarden wanneer een handelsvergunning onder 

exceptional circumstances wordt afgegeven. EMA legt deze voorwaarden vast in een EPAR dat 

publiek toegankelijk is. Ook het CBG legt voorwaarden vast, maar deelt deze niet actief.  

 

Info over inspecties, recalls, incidenten of problemen met vaccins of bloedproducten   

IGJ geeft aan dat onder andere GMP (nationaal) en GDP-  inspectierapporten openbaar zijn en recalls 

landelijk worden gepubliceerd. Echter, niet alles wordt openbaar zoals bijvoorbeeld site clearance 

inspecties, inspecties GCP en inspecties GLP. RIVM wil graag actief door IGJ geïnformeerd worden 

als er inspecties van fabrikanten zijn geweest, recalls van producten, incidenten of problemen met 

vaccins en bloedproducten.. 

Actie/aanbeveling:  

 

3: IGJ-RIVM onderzoeken verder hoe de informatie uitwisseling over gegevens m.b.t. inspecties, 

recalls van producten, incidenten of problemen met vaccins en bloedproducten kan worden 

verbeterd. 

Status van een product (deels opgelost) 

Sinds de Adviesgroep Statusbepaling in 2018 is ingesteld hebben CCMO, CBG, IGJ, NVWA en RIVM  

een formeel gremium voor overleg en vastlegging van adviezen over de status van een product (gaat 

het bijvoorbeeld om een geneesmiddel, een medisch hulpmiddel, of om een voedingssupplement). 

RIVM beheert een database met daarin de behandelde producten en de adviezen. Binnen de 

Rijksoverheid hebben geautoriseerde medewerkers van CCMO, CBG, IGJ, NVWA, RIVM en de Douane 

Actie/aanbeveling: 

 

1: Overleg CCMO-CBG met het oog op het concretiseren van: 

-  het verbeteren van de onderlinge  informatie uitwisseling mbt veiligheidsissues 

-  de wederzijdse informatie uitwisseling met betrekking tot dossiers waarvoor CCMO en/of CBG in 

Europa een leidende rol heeft. 

2: CBG onderzoekt de mogelijkheid om de voorwaarden die verbonden zijn aan de 

handelsvergunning (publiek) toegankelijk te maken. 
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toegang. De database is niet openbaar. De Adviesgroep  Statusbepaling heeft expliciet een 

doelstelling om de betrokken organisaties te adviseren over de status van een product en heeft dus 

geen doel (en ook geen positie) voor extern gebruik van de adviezen.  Via het e-mailadres 

‘wgstatusbepaling@rivm.nl’ kunnen ketenpartijen contact opnemen met de Adviesgroep 

Statusbepaling en verder duiding krijgen over de status (geneesmiddel, hulpmiddel, voeding) van een 

product. Het advies geeft aan welke wetgeving op het moment van toetsing en gegeven de 

beschikbare informatie (zowel inhoudelijk als jurisprudentie afkomstig uit andere landen of gremia) 

van toepassing is op een product of stof. Indien de Adviesgroep geen overeenstemming bereikt over 

de van toepassing zijnde wetgeving wordt geen advies uitgebracht. Ook dit wordt in de database 

vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-

37730.html)  voorziet in een situatie dat nadere ontwikkelingen rond een product ertoe kunnen 

leiden dat andere wetgeving wordt toegepast of dat het advies wordt heroverwogen. Vanwege de 

verantwoordelijkheden in verband met hun eigen wettelijke taak kunnen de deelnemers het advies 

dus naast zich neerleggen.  Het advies heeft nog niet de status van een formeel besluit; er  volgt pas 

een formeel besluit als een van de partijen daadwerkelijk een besluit heeft genomen (bv als het CBG 

een handelsvergunning heeft toegekend).  

Tekorten (deels opgelost) 

Sinds de introductie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten in 2017 is er beter en 

tijdiger zicht op mogelijke medicijntekorten. Het CBG en IGJ coördineren het Meldpunt in opdracht 

van het ministerie van VWS.  

Omdat de informatiebehoefte van twee ketenpartijen nog niet is vervuld, is dit knelpunt deels 

opgelost:  

- RIVM heeft geen zicht op mogelijke tekorten op het gebied van bloedproducten en vaccins die 

buiten het Rijksvaccinatieprogramma beschikbaar zijn.  

- Lareb heeft meer zicht nodig op mogelijke tekorten omdat deze kunnen leiden tot wijzigingen in 

patronen van meldingen van bijwerkingen.  

Incidenteel wordt informatie van het Meldpunt Tekorten gedeeld met RIVM en Lareb, maar dit 

gebeurt nog niet op structurele basis.  

Actie/aanbeveling:  

 

4: RIVM aansluiten bij IGJ-CBG tekorten op het moment dat een tekort voor een vaccin of 

bloedproduct aan de orde is en  in overleg met het Meldpunt Tekorten wordt een pro-actieve en 

structurele informatie uitwisseling met Lareb en RIVM opgezet.   

 

Milieugegevens (ecotoxiciteit) 

RIVM heeft behoefte aan gegevens over de ecotoxiciteit en het milieugedrag van geneesmiddelen. 

Voor veel van de oudere geneesmiddelen zijn deze gegevens niet beschikbaar omdat de 

milieubeoordeling bij de toelating pas gebeurt sinds 2006. Voor nieuwere geneesmiddelen (vanaf 

mailto:wgstatusbepaling@rivm.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-37730.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-37730.html
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2006) zijn deze wel beschikbaar. Volgens het verdrag van Aarhus 1  zouden deze gegevens 

beschikbaar moeten zijn. De publieke toegang tot data via EPARs (European Public Asssessment 

Report) en data gepubliceerd op websites van farmaceutische bedrijven is echter niet optimaal. 

Ondanks dat RIVM toegang heeft tot de geneesmiddelendossiers  van het CBG zijn gegevens uit de 

toelatingsbeoordeling vaak niet eenvoudig te achterhalen (bijvoorbeeld: gegevens zijn georganiseerd 

per product, niet per werkzame stof en gaan meestal over nieuwe geneesmiddelen). 

 Voor veterinaire geneesmiddelen heeft recentelijk een stageproject bij het CBG geleid tot een 

overzicht van relevante data dat is gedeeld met RIVM.    

 

Terwijl ecotoxiciteit- en milieugedragsgegevens nuttig zijn bij registratieprocedures, zijn zij ook 

relevant voor andere partijen - buiten de geneesmiddelenketen - die betrokken zijn bij milieu- en 

waterbeheer. 

 

Op 11 maart heeft de Europese Commissie een mededeling omtrent  ‘De strategische aanpak van de 

Europese Unie van geneesmiddelen in het milieu’  gepubliceerd. De Europese Commissie stelt acties 

voor op verschillende terreinen, waaronder het verbeteren van de transparantie rond de 

risicobeoordeling en relevante toxicologische drempelwaarden voor geneesmiddelen. Het beter 

ontsluiten van milieugegevens is ook één van de afspraken benoemd in het Uitvoeringsprogramma 

2018 – 2022 Ketenaanpak Medicijnresten uit Water.  

 

Actie/aanbeveling:  

5: De projectgroep MEDeDELEN benadrukt het belang om de afspraken rondom transparantie en 

ontsluiting van data uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Ketenaanpak Medicijnresten op te 

volgen en aan te sluiten bij de Europese ontwikkelingen om gegevens over de ecotoxiciteit en het 

milieugedrag van geneesmiddelen beschikbaar te krijgen en te ontsluiten.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter 

inzake milieuaangelegenheden, Aarhus, 25-06-1998 https://wetten.overheid.nl/BWBV0001700/2005-

03-29 (geraadpleegd 20-06-2019) 

 

file://///cbg/users$/anjavh/data/desktop/(http:/ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-128-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF)
file://///cbg/users$/anjavh/data/desktop/(http:/ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/NL/COM-2019-128-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF)
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001700/2005-03-29
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001700/2005-03-29
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b) Informatie is binnen de keten aanwezig maar wordt onvoldoende gedeeld met partijen 

buiten de keten 

 

Er zijn in de keten verschillende initiatieven om de informatie naar stakeholders beter 

toegankelijk te maken, toegespitst op specifieke doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn het 

Netwerk Patiënteninformatie met het doel beter vindbare en betrouwbare 

medicijninformatie op het internet voor patiënten, de G5 samenwerking met het doel het 

stroomlijnen van medicijninfo aan voorschrijvers en de risicocommunicatie pilot met het doel 

snellere versturing van alerts vanuit CBG, IGJ en Lareb. Een overzicht hiervan wordt gegeven 

in bijlage 2. Er is echter tijdens het project ook opgemerkt dat er een aantal knelpunten zijn 

van informatievoorziening vanuit de keten naar partijen buiten de keten. In deze context is 

ook voor de informatievoorziening vanuit de EMA een knelpunt geconstateerd. Hoewel 

externe partijen hierover niet zijn bevraagd en deze bevindingen niet direct in de opdracht 

van het project vallen, is het toch relevant om deze bevindingen op te nemen in de 

eindrapportage. 

 

Informatie over lopende 
studies in begrijpelijke taal 

Veel gegevens m.b.t. klinische studies zijn al publiek toegankelijk 
via het CCMO register. De Europese Verordening 536/2014 die 
naar verwachting in 2020 in werking zal treden heeft ook een 
aantal bepalingen op het gebied van transparantie. Een extra 
aandachtspunt hierbij is om de informatie ook in begrijpelijke taal 
te ontsluiten. 

EPARs Voor geneesmiddelen die via de centrale procedure zijn 
geregistreerd, staan de SmPC en het European Public Assessment 
Report (EPAR) op de EMA website. Het uiteindelijk vinden van de 
relevante productinformatie vraagt kennis van de EMA-website en 
een behoorlijk aantal muisklikken. Kwantitatief is dit een 
minderheid van alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen, 
maar hiertoe behoren wel de nieuwe geneesmiddelen waarover 
zorgprofessionals mogelijk juist de informatie zouden willen 
raadplegen.  

 

Een specifiek aandachtspunt is het communiceren van ‘informatielacunes’ naar het veld. Op het 

moment dat een handelsvergunning wordt toegekend kan concreet worden benoemd wat wel en 

niet bekend is over het geneesmiddel.  Dit omvat niet alleen de ‘known unknowns’ zoals vermeld in 

een Risk Management Plan, maar ook de ‘unknown unknowns’: vaak  ontbreekt informatie over 

patiëntkarakteristieken die van invloed zijn op de werking van het geneesmiddel (bijvoorbeeld 

invloed van een verminderde nierfunctie of het gewicht van de patiënt op de dosering), en over de 

werkingsmechanismen. Deze leiden tot variabiliteit in de therapeutische effecten en de bijwerkingen.  

Het concreet benoemen van factoren die bij registratie nog niet in kaart zijn gebracht kan ertoe 

bijdragen dat voorschrijvers zich hiervan bewust worden, in plaats van dat ze menen dat het geen rol 

speelt omdat het nergens wordt vermeld. Dit kan tevens richting geven voor toekomstig (investigator 

initiated) onderzoek.  

Feitelijk zou voor elk nieuw geneesmiddel een overzicht van ontbrekende of onvolledige gegevens 

beschikbaar moeten zijn. Dit is voor voorschrijvers en patiënten van belang, maar ook voor 

onderzoekers, beleidsmakers en verzekeraars 
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Actie/aanbeveling:  

Voor de keten als geheel: De projectgroep MEDeDELEN vindt het wenselijk dat de 

geneesmiddelenketen verkent in hoeverre het veld inzicht wil hebben in de informatielacunes die er 

zijn op het moment van registratie en op welke wijze deze dan naar het veld gecommuniceerd 

kunnen worden.  

 

c) Informatie is alleen buiten de keten aanwezig 

Generieke substitutie (preferentiebeleid) 
Het preferentiebeleid wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars. De overzichten met preferente 
geneesmiddelen worden gepubliceerd op websites van individuele zorgverzekeraars. Zij hebben bij Z-
Index een portaal waarbij zij aan kunnen geven welke middelen preferent zijn. Deze gegevens komen 
beschikbaar in de G-Standaard.  
Aandachtspunt hierbij is ‘timing’: ketenpartijen hebben aangegeven graag vooraf te willen weten of 
een product preferent wordt en niet pas op het moment dat dit al zo is. Voor Lareb/CBG  is dit 
belangrijk omdat wijzigingen in het preferentiebeleid kunnen leiden tot andere meldpatronen en 
fluctuaties in het aantal meldingen. Voor CBG/RIVM is dit van belang in verband met het 
bemonsteren van producten.   

Actie/aanbeveling: 

 7: VWS gaat namens de keten  in overleg met de KNMP om te verkennen in hoeverre de G-
standaard in de informatiebehoefte m.b.t. het preferentiebeleid kan voorzien en hoe de gegevens te 
gebruiken zijn.  

8: VWS onderzoekt of het mogelijk is zorgverzekeraars te verplichten om wijzigingen in preferentie 
minimaal 3 maanden voor ingang te melden. 
 

 

Gebruik in de praktijk 
Er zijn verschillende registratiesystemen in de zorg, waaruit o.a. informatie over bijwerkingen en 
effectiviteitsgegevens  in de praktijk te generen is. Deze registers zijn ook niet allemaal even 
makkelijk toegankelijk voor gebruik door ketenpartijen. Dataverzamelingen zoals PHARMO, IPCI 
(Integrated Primary Care Information), Dutch Hospital Data zijn niet vrij toegankelijk voor 
ketenpartijen. Voor de keten kan het voor bepaalde vraagstukken zinvol zijn om de toegang 
ketenbreed te regelen of om gezamenlijk data aan te vragen.  

Actie/aanbeveling:  

 
Voor de keten als geheel: De mogelijkheden onderzoeken om als keten toegang te krijgen tot 
relevante registratiesystemen/dataverzamelingen in de zorg met als doel het genereren van 
informatie over gebruik in de praktijk en om gezamenlijk data aan te vragen.  
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d) Informatie is niet aanwezig (niet binnen en niet buiten de keten) 

 

Figuur 6: Voorbeelden waarbij informatie  niet binnen en niet buiten de keten aanwezig is 

Ketenpartijen hebben aangegeven, dat op verschillende gebieden informatie niet binnen de keten 

aanwezig is, maar ook niet buiten de keten. Dominant knelpunt is het gebrek aan informatie over en 

uit het gebruik in de praktijk. Het gaat dan om te kort aan informatie over effecten van langere 

termijn gebruik, en meer informatie over verschillen met bestaande therapieën, interacties en over 

diversiteit tussen groepen. Heel specifiek ontbreekt vaak informatie over veiligheid in specifieke 

patiëntenpopulaties (kinderen, ouderen) en tijdens de zwangerschap. Hierbij moet wél worden 

opgemerkt dat bij de registratie van sommige nieuwe geneesmiddelen, additionele informatie na 

markttoelating door de registratiehouder moet worden verzameld. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

producten die onder Conditional Approval door het EMA zijn aanvaard. 

Een ander knelpunt betreft informatie over therapietrouw en gebruik. Bij bespreking van dit laatste 

knelpunt werd verwezen naar de GIP databank (beheerd door ZIN) als een mogelijke bron van 

informatie over gebruik in de praktijk. De databank bevat informatie over het gebruik van 

geneesmiddelen in Nederland over een periode van vijf jaar. Het gaat over middelen die extramuraal, 

buiten instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen, zijn verstrekt en zijn opgenomen in het 

basispakket. Nieuw is dat ook informatie over intramurale add-on geneesmiddelen wordt 

opgenomen. Partijen hebben aangegeven, dat de GIP niet op alle aspecten aan de 

informatiebehoefte kan voldoen:  

 Partijen hebben bijvoorbeeld behoefte aan meer specifieke informatie met betrekking tot 

merknamen, specifieke patiëntenpopulatie (volwassenen, kinderen, ouderen), hoe het 

middel in de praktijk wordt gebruikt (inclusief therapietrouw), gebruik tijdens 

zwangerschap/borstvoeding, effectiviteit in bepaalde patiëntenpopulaties, vergelijkingen 

tussen middelen (ook in het kader van plaatsbepaling).  

 Off-label gebruik is in GIP alleen te volgen vanaf 2017 voor bepaalde intramuraal gebruikte 

geneesmiddelen.  

 Informatie over intramurale voorschriften en gebruik ontbreekt. 

Verschillen	in	pathofysiologie	man/vrouw,		
Farmacogenetische gevens,	pK/pD/	Tox studies	gestructureerder

inventariseren

Relevante	(harde)	eindpunten	trials/missende	eindpunten,	
biomarkers

Info	over	direct	vergelijkende	studies

Geen	data	over	het	effect	van	bijwerkingen	
op	kwaliteit	van	leven	van	patiënten	

Weinig	of	geen	data	over	veilig	gebruik	
tijdens	zwangerschap	(zowel	moeder	als	
kind)	en	keuze	gnm tijdens	zwangerschap

Knelpunten	in	informatie	– info	is	niet	aanwezig	–voor	rapportage	

geneesmiddelinformatie	(SmPC,	richtlijnen,	FK,	patiëntinfo	etc)

Info	uit	praktijk*	
(off	label	gebruik	
&	indicaties,	

effectiviteits
gegevens,	

therapietrouw,	
gebruikscijfers	(in	
subgroepen),	

frequentie	
bijwerkingen)
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In een van de ketenworkshops is ook aan bod gekomen dat naast het ontbreken van informatie over 

en uit de praktijk er meer behoefte is aan informatie over langere termijn gebruik, verschillen met 

bestaande therapieën, interacties en over specifieke groepen (zoals verschillen in effectiviteit en 

veiligheid bijvoorbeeld per indicatie, leeftijd, geslacht, gebruik tijdens de zwangerschap, afhankelijk 

van orgaanfunctie of bijkomende aandoeningen). 

Ook is er behoefte aan meer informatie over factoren die van invloed zijn op het gebruik en 

therapietrouw en het effect op de kwaliteit van leven van patiënten.  
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Hoofdstuk 5. Beschouwing  
 

In het project MEDeDELEN is als hulpmiddel een model van informatiebehoefte voor de hele 

Geneesmiddelenketen ontwikkeld en besproken aan de hand van casuïstiek. Naast het onderzoeken 

van de informatiebehoefte heeft dit project inzicht gegeven in de informatiestromen binnen de 

keten. Ook is in kaart gebracht welke informatie in de hele levenscyclus van een geneesmiddel nodig 

is binnen elke ketenpartij, welke informatie nu al aanwezig is en tevens waar er lacunes in informatie 

binnen de keten zijn. Duidelijke overlap in informatie/processen rondom informatie-uitwisseling die 

efficiëntie belemmeren zijn niet waargenomen.  De informatiebehoefte van de 

Geneesmiddelenketen als geheel was de rode draad  in het project, waarbij er ook aandacht is 

geweest voor de informatiebehoefte van de individuele ketenpartijen. De informatiebehoefte per 

ketenpartij verschilt. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat de IGJ, in haar toezichthoudende 

rol, de beschikking heeft over de informatie die zij daarvoor nodig acht. Hierbij moet vermeld worden 

dat de IGJ toezicht houdt op systemen, zoals de systemen rondom Good Manufacturing Practice en 

Good Clinical Practice. Deze zijn niet geneesmiddel-specifiek en omvatten/vereisen dus geen 

informatie over een geneesmiddel. Dergelijke systeeminformatie is in die zin andersoortige 

informatie die niet in het model van informatiebehoefte voor de hele Geneesmiddelenketen past.  

Dat maakt dat de IGJ een bescheiden rol heeft in het rapport.  

Een belangrijk winstpunt voor allen die bij de uitvoering van dit project betrokken waren, was de 

mogelijkheid om samen te werken en zich zo bewust te worden van de informatiebehoeften, 

werkmethoden en kansen voor het uitwisselen van informatie tussen ketenpartijen. Formele en 

informele gesprekken en bijeenkomsten, hebben tijdens het project geleid tot het opbouwen van 

meer vertrouwen tussen ketenpartijen. Om de vruchten van een dergelijke collectieve aanpak en de 

toegevoegde waarde voor de keten blijvend te kunnen plukken, is het wél gewenst dat 

(medewerkers van) ketenpartijen hun denkpatroon uitbreiden met een voortdurend bewustzijn om 

informatie met elkaar te delen, waar nodig/nuttig voor andere ketenpartijen. Dit kan o.a. in de 

praktijk worden gebracht in de bestaande overlegstructuren, maar ook op nieuwe 

‘schakelmomenten’ binnen een ketenpartij. 

De beslissingen van een bepaalde partijen zijn ook van invloed op andere partijen in de keten. Dit is 

inherent aan de structuur van de keten en rechtvaardigt verdere investeringen in het opbouwen van 

samenwerking. Ketenpartijen moeten elkaar meenemen in lopende initiatieven en partijen tijdig 

betrekken, dit geldt niet alleen op strategisch niveau maar wordt juist succesvol als dit op alle 

niveaus van de verschillende organisaties gebeurt. Overweging hierbij kan zijn of het zinvol is om 

informatie nog meer te delen dan al het geval is (van denken en werken in silo’s naar een slimmere 

overdracht van gegevens en kennis). Hierbij moet ook aandacht zijn voor duiding van informatie. Alle 

partijen hebben uiteraard hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Maar juist om die rol goed te 

kunnen nemen is het belangrijk als keten te blijven investeren in het opbouwen van vertrouwen en 

samenwerking, en elkaar maximaal te informeren en het formuleren van gemeenschappelijke doelen 

en benaderingen.  

De dominante knelpunten in informatiebehoefte zijn ingedeeld in 4 categorieën: 1) Informatie is 

binnen de keten aanwezig maar wordt onvoldoende onderling gedeeld; 2) Informatie is binnen de 

keten aanwezig maar wordt onvoldoende gedeeld met partijen buiten de keten; 3) Informatie is 

alleen buiten de keten aanwezig, en als laatste; 4) Informatie is niet of onvoldoende aanwezig. Deze 

knelpunten zijn in meer detail voor de keten uitgewerkt. Naast de geïdentificeerde  onopgeloste 
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knelpunten is het goed om te zien dat er gedurende het project wél meerdere knelpunten (deels) zijn 

opgelost, met name waarbij het om informatiestromen tussen de verschillende ketenpartijen gaat. 

Uit het project komt naar voren dat er verschillende bouwstenen van informatie en gegevens 

ontbreken in de keten. De meest opvallende daarvan is het collectieve gebrek aan informatie over 

gebruik van geneesmiddelen in de praktijk. Het zal per (type) geneesmiddel verschillen over welke 

aspecten informatie gewenst is, bijvoorbeeld over effectiviteit, de kosteneffectiviteit, werking, 

bijwerkingen, off-labelgebruik en/of gegevens over gebruik in specifieke doelgroepen. Er zijn vele 

nationale en internationale databronnen waarin de effecten van het gebruik van geneesmiddelen in 

de klinische praktijk worden gevolgd. De verzameling van informatie gebeurt versnipperd, is niet-

uniform, heeft verschillende doelen en wordt door een grote diversiteit aan 

organisaties/instellingen/bedrijven gedaan.  

Vanuit VWS zijn er wel goede stappen gezet om hier veranderingen in te brengen. Voor dure 

geneesmiddelen is recent het project “Regie op Registers voor dure geneesmiddelen” gestart vanuit 

ZIN. Doel is om uitkomsten van de behandeling met nieuwe dure medicijnen in de praktijk te kunnen 

meten. Hierbij gaat het er onder meer om dat voorwaarden en kaders voor registers worden 

ontwikkeld die kunnen voorzien in de behoeften van de verschillende partijen in het veld, zoals 

artsen, onderzoekers en patiënten [1]. Vanuit het  Informatieberaad van VWS loopt het traject 

digitale gegevensuitwisseling in de zorg [2]. Welke gegevens vast gelegd worden, en welke gedeeld 

worden is ook van belang voor welke informatie deze kan opleveren. Het is belangrijk dat er vanuit 

de Keten voldoende aansluiting is bij beide trajecten in verband met de wensen van informatiebevan 

geneesmiddelengebruik in de praktijk. 

Andere al bestaande initiatieven die kunnen bijdragen aan het opvullen van het gebrek aan 

informatie over gebruik in de praktijk zijn nog onvoldoende in beeld, niet toegankelijk of worden 

momenteel niet ingezet voor deze informatiebehoefte binnen de Keten. De ketenpartijen kunnen 

mogelijk hierin gezamenlijk optrekken om vanuit ketenperspectief aan te geven welke specifieke 

informatiebehoefte er vanuit hen is, ook rekening houdend met de behoefte van praktiserende 

beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Een overzicht van initiatieven die voor de keten relevant 

zijn, ontbreekt echter. En er zullen ook nieuwe initiatieven nodig zijn om aan de informatiebehoefte 

te voldoen. 

 

Uit dit project volgen de volgende aanbevelingen voor de keten als geheel: 

SAMENWERKING 

1. Versterk de samenwerking binnen de keten verder middels het identificeren van 
‘schakelmomenten’ - momenten waarop beslissingen door partijen worden genomen die ook 
van belang (kunnen) zijn voor andere partijen. Juist op deze schakelmomenten komt 
informatie samen en wordt helder welke informatie nog gewenst zou zijn. Dit zijn ook de 
momenten waarop het nuttig/nodig is om na te gaan welke andere partijen geïnformeerd, 
dan wel betrokken zouden moeten worden. 

2. Organiseer jaarlijks  een ‘MEDeDELEN-dag’ over thema’s voor uitwisseling op 
medewerkersniveau. De  thema’s wordt gekozen op basis van ontwikkelingen die relevant 
zijn voor de keten rondom geneesmiddelen (nationaal en Europees beleid, technologische 
ontwikkelingen, nieuwe projecten waarbij ketenpartijen zijn betrokken, of gesignaleerde 
maatschappelijke behoeften) en die impact hebben op de informatiebehoefte binnen en 
mogelijk ook buiten de keten.  

INFORMATIEBEHOEFTE 
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3. Een belangrijke behoefte van de keten blijft informatie over gebruik in de praktijk in al zijn 
facetten. Deze informatie is nu versnipperd en slechts gedeeltelijk aanwezig. Daarom wordt 
er aanbevolen om een vervolgproject van de ketenpartijen samen met VWS initiëren waarin: 

a. Initiatieven die kunnen bijdragen aan het opvullen van het gebrek aan informatie over 
gebruik in de praktijk geïnventariseerd worden. 
 

b. De mogelijkheden worden onderzocht om als keten toegang te krijgen tot relevante 
registratiesystemen/dataverzamelingen in de zorg met als doel het genereren van informatie 
over gebruik in de praktijk. Voor de initiatieven die al in beeld zijn, kunnen de ketenpartijen 
gezamenlijk optrekken om vanuit ketenperspectief aan te geven welke specifieke 
informatiebehoefte er vanuit hen is en nagaan of er mogelijkheden zijn om via deze 
bestaande initiatieven de informatiebehoefte te vervullen. 

c. Daarnaast moet geïnventariseerd worden welke nieuwe initiatieven nodig zijn om aan de 
informatiebehoefte te voldoen.  

4. Dit project heeft verschillende knelpunten in informatie-uitwisseling geïdentificeerd die 
(deels) als opgelost zijn beschouwd (zie Bijlage 1). Echter, soms heeft de oplossing 
vooralsnog een tijdelijk/projectmatig karakter. De projectgroep adviseert om te monitoren of 
de oplossing voor deze knelpunten structureel is en eventueel gepaste actie te nemen om de 
informatie-uitwisseling te continueren.  

5. Hoewel de individuele partijen in de geneesmiddelenketen in de uitvoering van hun taak een 
eigen accent en focus hebben, is het een  gezamenlijk doel om te zorgen voor goede en 
betrouwbare geneesmiddeleninformatie.  Informatie voor verantwoord gebruik in de praktijk 
omvat ook de identificatie van de informatielacunes die er zijn op het moment dat een 
middel beschikbaar komt. De projectgroep vindt het wenselijk dat de geneesmiddelenketen 
nader verkent in hoeverre het veld inzicht wil hebben in de informatielacunes die er zijn op 
het moment van registratie en op welke wijze deze dan naar het veld gecommuniceerd 
kunnen worden.  

6. Sommige knelpunten kunnen niet opgelost worden binnen de keten in Nederland, maar in 
het verlengde daarvan. Voor een aantal knelpunten geldt dat het EMA informatie 
beschikbaar heeft, maar dat deze informatie niet of onvoldoende te raadplegen is door de 
Nederlandse ketenpartijen. Het kan gaan om informatie die de keten zelf wil gebruiken of 
informatie die vanuit ketenpartijen ontsloten wordt naar externe partijen, bijvoorbeeld:  
- op de EMA-website is informatie beschikbaar die vanuit de ketenpartijen als relevant 

wordt gezien voor zorgprofessionals, maar die lastig te vinden is. 

- informatie uit het registratiedossier zoals milieugegevens (ecotoxiciteit), potential risks 

en specifieke analyses in de registratiestudies. 

Uit dit project volgen voorts de volgende aanbevelingen voor diverse ketenpartijen: 

1. Overleg CCMO-CBG met het oog op het concretiseren van:  
-  het verbeteren van de onderlinge  informatie uitwisseling m.b.t. veiligheidsissues 
-  de wederzijdse informatie uitwisseling met betrekking tot dossiers op relevante momenten 

in het proces en/of waarvoor CBG in Europa een leidende rol heeft.  
2. CBG onderzoekt de mogelijkheid om de voorwaarden die verbonden zijn aan een 

handelsvergunning (publiek) toegankelijk te maken.   
3. IGJ-RIVM onderzoeken verder hoe de informatie uitwisseling over gegevens m.b.t. inspecties, 

recalls van producten, incidenten of problemen met vaccins en bloedproducten kan worden 
verbeterd. 
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4. RIVM aansluiten bij IGJ-CBG tekorten op het moment dat een tekort voor een vaccin of 
bloedproduct aan de orde is in overleg met het Meldpunt Tekorten wordt een pro-actieve en 
structurele informatie uitwisseling opgezet met Lareb en RIVM. 

5. De projectgroep MEDeDELEN benadrukt het belang om de afspraken rondom transparantie 
en ontsluiting van data uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Ketenaanpak 
Medicijnresten op te volgen en aan te sluiten bij de Europese ontwikkelingen om gegevens 
over de ecotoxiciteit en het milieugedrag van geneesmiddelen beschikbaar te krijgen en te 
ontsluiten.   

6. VWS  gaat namens de geneesmiddelenketen in overleg met de KNMP om te verkennen in 
hoeverre de G-standaard in de informatiebehoefte m.b.t. het preferentiebeleid kan voorzien 
en hoe de gegevens te gebruiken zijn. 

7. VWS onderzoekt of het mogelijk is zorgverzekeraars te verplichten om wijzigingen in 
preferentie minimaal 3 maanden voor ingang te melden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

1. Kamerbrief over uitvoeringstoets ZiN - Regie op Registers 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/01/kamerbrief-over-uitvoeringstoets-zin-regie-op-registers 

(1-4-2019, geraadpleegd 25-5-2019) 

2. Min VWS. Kamerbrief over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/09/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-

de-zorg (9-4-2019, geraadpleegd 24-6-2019) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/01/kamerbrief-over-uitvoeringstoets-zin-regie-op-registers
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/09/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/09/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
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Bijlage 1. (Deels) Opgeloste Knelpunten 

 
Behoefte Waar te vinden (deels) 

opgelost 
voor: 

Compassionate Use 
Programma’s (CUP) 

Een overzicht van goedgekeurde CUPs wordt op de website van het CBG 
gepubliceerd  
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/hv-compassionate-use-
programma/overzicht-goedgekeurde-cup  
 

CCMO, Lareb 
en ZIN 
 

Post Authorisation Safety 
Studies (PASS) 

Lopende PASS zijn opgenomen in een publiek EU register (beheerd door EMA)  
http://www.encepp.eu/encepp_studies/indexRegister.shtml 
 

Lareb 

Signaleringen van bijwerkingen Signaleringen gebaseerd op het spontane meldsysteem worden via Lareb naar 
CBG gebracht en bij de Collegevergadering besproken. Deze signalen zijn na de 
Collegevergadering openbaar toegankelijk op de Lareb website: www.lareb.nl   
 
Signalen die buiten deze route vallen zijn o.a. toegankelijk als ze tot een PRAC 
bespreking leiden en kunnen dan op de EMA website gevonden worden.  
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-
authorisation/pharmacovigilance/signal-management/prac-recommendations-
safety-signals   

CCMO 

Wetenschappelijk advies* CCMO neemt deel aan wetenschappelijk adviesaanvragen voor het CBG, maar 
vooralsnog alleen als het gaat om First-in-man studies met ‘CCMO’ middelen.  
 
Bij het ingaan van de EU-verordening voor klinisch geneesmiddelenonderzoek 
(naar verwachting in 2020) zullen alle wetenschappelijke adviezen verplicht 
moeten worden ingediend bij het dossier voor de aanvraag van de studie.  

CCMO 

Tekorten * Sinds de introductie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten in 
2017 is er beter en tijdiger zicht op mogelijke medicijntekorten. Een fabrikant is 
wettelijk verplicht om een (mogelijk) leveringsprobleem te melden bij het 
Meldpunt. Het CBG en IGJ coördineren het Meldpunt in opdracht van het 
ministerie van VWS. In een werkgroep werken zij met samen met artsen, 
apothekers, patiëntverenigingen, fabrikanten, groothandels, zorgverzekeraars en 
VWS aan oplossingen voor medicijntekorten. 
 
Knelpunt blijft bestaan voor RIVM en Lareb 

IGJ en CBG 

Status van een product * In april 2018 is de Adviesgroep Statusbepaling ingesteld door het ondertekenen 
van een samenwerkingsovereenkomst van CCMO, CBG, IGJ en NVWA. De 
adviesgroep wordt tevens gesteund door het RIVM. Adviezen over de status (gaat 
het bijvoorbeeld om een geneesmiddel, een medisch hulpmiddel, of om een 
voedingssupplement) worden vastgelegd in een database die door het secretariaat 
van de Adviesgroep beheerd wordt. Dat advies mogen de deelnemers naast zich 
neerleggen. De status van een product kan dus door verschillende instanties 
verschillend worden geïnterpreteerd.  
 
Via het e-mailadres ‘wgstatusbepaling@rivm.nl’ kan contact worden opgenomen 
met de Adviesgroep.  
 
Knelpunt blijft vooral bestaan in geval deelnemers een advies naast zich 
neerleggen. Daarnaast wordt de informatie uit deze database of de besluiten niet 
actief gedeeld met ten minste de deelnemers aan de samenwerking.  

CCMO, CBG, 
IGJ, RIVM 

Veiligheidsinformatie in het 
kader van klinisch onderzoek* 

Er zijn stappen gezet om meer data te publiceren:  
- De CCMO maakt onderzoeksresultaten openbaar, tenzij de opdrachtgever van 
het onderzoek daartegen bezwaar heeft gemaakt. De openbaarmaking van 
resultaten geldt voor onderzoeksdossiers die zijn ingediend vanaf 15 december 
2015. https://www.toetsingonline.nl/  
 
- EMA publiceert ‘summary results’ in het EU Clinical Trial Registry: 
https://www.clinicaltrialsregister.eu/about.html 
Dit register is echter niet volledig, met name resultaten  uit academisch onderzoek 
ontbreken vaak.  
 
- Onder de nieuwe EU-verordening voor klinisch geneesmiddelenonderzoek die 
naar verwachting in 2020 in werking zal treden wordt de verplichting om 
studiedata aan te leveren versterkt en zal toezicht op naleving van deze 
verplichting worden verscherpt. 
 

 

https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/hv-compassionate-use-programma/overzicht-goedgekeurde-cup
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/hv-compassionate-use-programma/overzicht-goedgekeurde-cup
http://www.encepp.eu/encepp_studies/indexRegister.shtml
http://www.lareb.nl/
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/signal-management/prac-recommendations-safety-signals
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/signal-management/prac-recommendations-safety-signals
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/signal-management/prac-recommendations-safety-signals
mailto:wgstatusbepaling@rivm.nl
https://www.toetsingonline.nl/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/about.html
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- EMA publiceert vanaf 2015 voor de centraal geregistreerde producten alle 
clinical trial data die in het registratiedossier zijn ingediend in het kader van de 
aanvraag van een handelsvergunning, een line-extension of een indicatie-
uitbreiding. https://clinicaldata.ema.europa.eu 

Registratiedossier* Het project ‘Parallelle beoordelingstrajecten’ heeft als doel om door middel van een 
pilot een werkwijze te ontwikkelen om de trajecten voor registratie (CBG) en 
vergoeding (ZIN) meer parallel te laten lopen, waardoor door intensivering van de 
samenwerking ‘doorbraak’ geneesmiddelen sneller beschikbaar komen voor de 
patiënt. In het kader van dit project wordt een convenant voor informatie-
uitwisseling (zoals het delen van de CHMP verslagen, delen van Benefit/Risk 
discussies uit de beoordelingsrapporten van het CBG)  uitgewerkt.  
 
IGJ en RIVM hebben  toegang tot het systeem van CBG (ICI). Met het verlenen van 
toegang is het knelpunt echter niet als  vanzelfsprekend opgelost. Het blijkt niet 
eenvoudig om de benodigde informatie te vinden.  
 
Lareb heeft in haar gehele proces behoefte aan informatie uit Periodic Safety 
Update Reports (PSUR) en Risk Management Plans (RMP). In een 2-wekelijks overleg 
wordt de relevante informatie (niet het document) gedeeld met Lareb. Het overleg 
is in de loop van de tijd geëvolueerd. Lareb en CBG zijn in overleg om de uitwisseling 
m.b.t. RMPs te verbeteren  
 

ZIN 
 
 
 
 
 
 
 
IGJ, RIVM 
 
 
 
 
Lareb 

  

https://clinicaldata.ema.europa.eu/web/cdp/home
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Bijlage 2. Initiatieven keten om informatie beter te delen met 

stakeholders buiten de keten 

Naam initiatief Doel Doelgroep Welke andere partijen 

doen mee? 

Sinds wanneer bestaat dit initiatief 

Netwerk 

Patiënteninformatie 

Beter vindbare en 

betrouwbare 

medicijninformati

e op het internet 

Patiënten CBG, KNMP, NHG, Lareb, 

Nivel, Pharos 

15-11-2018 

Optimalisatie 

ontsluiten 

medicijninfo 

Inzichtelijk maken 

wijzigingen in 

SmPC’s en 

versiebeheer van 

SmPC’s 

Zorgverlener

s, 

intermediairs 

(partijen die 

zelf 

databases 

bijhouden 

die 

gebaseerd 

zijn op 

SmPC’s) 

ZIN, KNMP, Lareb, 

HealthBase, CBG, 

Kinderformularium 

1-10-2017 

G5 samenwerking Stroomlijnen 

medicijninfo aan 

voorschrijvers 

Voorschrijver

s 

ZIN, CBG, Lareb, IVM, 

GeBu 

27-5-2015 

Risicocommunicatie 

pilot 

Snellere 

versturing alerts 

vanuit CBG, IGJ en 

Lareb 

Zorgverlener

s 

CBG, IGJ, Lareb, IVM Juni 2016: start eerste pilot (6 maanden) 

Maart 2017: start vervolgpilot (6 

maanden) 

CBG visiedocument  risicocommunicatie is 

in ontwikkeling 

Elektronische 

productinformatie 

Productinformati

e van pdf/word 

naar 

gestructureerde 

data – gehele 

proces, i.e. vanaf 

totstandkoming 

productinformati

e bij MAH tot 

publicatie door 

NCA/EMA. 

Doel is 

herbruikbaarheid 

en 

gebruiksvriendelij

kheid van 

productinformati

e te vergroten 

Alle 

gebruikers 

van SmPC, 

bijsluiter, 

verpakking 

HMA werkgroep Better 

Use (EC, EMA, NCA’s) en 

industrie, patiënten- en 

beroepsorganisaties  

Feb 2017: start HMA werkgroep 

Maart 2017: publicatie EC rapporten 

November 2018: workshop bij EMA met 

alle stakeholders 

 

Tm juli 2019: publieke consultatie ePI door 

EMA 

Samenwerking 

Kijksluiter 

Medicijninfo op 

laagdrempelige 

wijze ter 

beschikking 

M.n. 

laaggeletterd

en en 

mensen die 

moeite 

VWS/CBG en Stichting 

Kijksluiter 

6-12-2018 
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stellen in 

animaties.  

hebben met 

de 

Nederlandse 

taal 

DCRF stuurgroep en 

werkgroepen 

Zie DCRF website Patienten en 

indieners 

Zie 

https://dcrfonline.nl/werk

groepen/ 

  

Project 

Medicatieoverdrach

t 

Opleveren van 

een 

kwaliteitsstandaa

rd 

medicatieoverdra

cht 

Voorschrijver

s, apothekers 

NHG, KNMP, FMS, KNMG, 

LHV, GGZ, Actiz, Ineen, 

KNMT, NFU, NVZA, 

NVAVG, NVZ, VGN, V&VN, 

ZN, ASKA, NAPCO, Verenso 

23 juli 2018 

Landelijk overleg 

dure 

geneesmiddelen 

Borging van de 

betaalbaarheid en 

toegankelijkheid 

van dure 

geneesmiddelen  

Koepels van 

zorgaanbied

ers, 

zorgverzeker

aars, 

medisch 

professionals 

en patiënten, 

net als de 

NZa, ZIN en 

VWS 

ZIN 1 x per 6 weken Dec 2015 

Openbare 

kwaliteitsinformatie 

alle sectoren 

Verbeteren 

toegankelijkheid 

kwaliteitsinforma

tie 

Patiënten, 

burgers 

Geen vast omlijnd 

initiatief. Regelmatig 

overleg met bijv 

patiëntenfederatie, NVZ 

en ZIN 

Doorlopend  

Structureel overleg 

IKNL  

Delen informatie 

over 

geneesmiddelen 

binnen de 

oncologie 

Eigen 

organisatie 

IKNL en ZIN en CBG  is af 

en toe aangesloten.  

 

Landelijk RVP 

overleg 

Vaststellen 

kwaliteitskaders, 

richtlijnen, 

informatie 

uitwisseling 

Medische 

adviseurs 

RVP 

Beroepsverenigingen en 

koepels, RIVM, Lareb 

2007  

Lareb- PvP 

CBG-PVO 

Uitwisselingen 

overlappende 

meldingen  

& Uitwisseling 

informatie en 

analyses 

medicatie 

incidenten 

PvP, Lareb, 

CBG 

nvt 2017 

Commissie Praktijk Feedback uit het 

veld verzamelen 

mbt alle 

praktische 

aspecten van 

geneesmiddeleng

ebruik  

zorgverlener

s 

CBG, Lareb, PvP, 

vertegenwoordigers van 

artsen, apothekers, 

verpleegkundigen. 

2012 

Protocollenproject Optimaliseren van 

kennis 

Zorgverlener

s  

Lareb, NVOG, kinderarts, 

ziekenhuisapotheker, TIS 

2017 
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*zie: https://www.igj.nl/zorgsectoren/geneesmiddelen/documenten?trefwoord=&periode-van=&periode-

tot=&onderwerp=Alle+onderwerpen&type=Besluit 

  

verspreiden naar 

de zorgverlener 

Werkgroep TNO 

rapportage 

Commentaar 

geven TNO 

Rapporten 

Aangeboren 

afwijkingen in 

Nederland 

Experts uit 

het veld  

RIVM, Eurocat, TIS, 

gynaecoloog, 

verloskundige, klinische 

geneticus ed 

2018, voorheen CRAA. Die is opgeheven. 

Nederlandse 

vereniging voor 

toxicologie (NVT), 

Sectie teratologie 

en 

reproductietoxicolo

gie 

Delen van kennis 

op gebied van de 

teratologie en 

reproductietoxico

logie 

Experts uit 

het veld, 

toxicologen 

Veel. Iedereen die maar 

iets hiermee te maken 

heeft kan lid zijn van de 

NVT. Ook dieronderzoek 

 

Eurocat 

samenwerking 

(geen regulier 

overleg) 

Mogelijk signalen 

oppakken uit 

database Eurocat 

Zorgverlener

s  

 2015 

Nieuwsfeed op de 

IGJ website, waarop 

we iedereen 

informeren over 

een genomen 3.17a 

besluit* 

Afleveringsbesluit

en openbaar 

maken 

Iedereen IGJ, CBG, KNMP, NHG, 

Lareb, adviseurs: NPCF, 

Pharos, Nivel 

2018 

Betrouwbare 

geneesmiddeleninfo

rmatie beter 

toegankelijk voor de 

gebruiker: Een 

gezamenlijke 

inspanning van CBG, 

Lareb, RIVM en 

Zorginstituut 

Nederland 

Onder leiding van 

het RIVM is in 

kaart gebracht 

hoe de diverse 

websites aan 

elkaar kunnen 

worden 

gekoppeld en 

welke acties 

daarvoor nodig 

zijn. Op die 

manier wordt de 

beschikbare 

informatie over 

medicijnen 

toegankelijker 

gemaakt voor 

professionals. De 

resultaten zijn in 

onderliggend 

verslag 

weergegeven. 

Zorgprofessi

onals 

CBG, Lareb, RIVM en 

Zorginstituut Nederland 

Project afgerond rapport gepubliceerd in 

2014 

https://rivm.openrepository.com/handle/

10029/557121 

https://www.igj.nl/zorgsectoren/geneesmiddelen/documenten?trefwoord=&periode-van=&periode-tot=&onderwerp=Alle+onderwerpen&type=Besluit
https://www.igj.nl/zorgsectoren/geneesmiddelen/documenten?trefwoord=&periode-van=&periode-tot=&onderwerp=Alle+onderwerpen&type=Besluit
https://rivm.openrepository.com/handle/10029/557121
https://rivm.openrepository.com/handle/10029/557121
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Gebruikte afkortingen 

 
ATMP Advanced Therapy Medicinal Products 

Bogin Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland 

CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

CCMO Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg 

CTFG Clinical Trial Facilitation Group 

CTIS Clinical Trials Information System 

CUP Compassionate Use Programma 

DCRF Dutch Clinical Research Foundation 

DHPC Direct Healthcare Professional Communications 

EMA European Medicines Agency 

EPAR European Public Assessment Report 

Fidin Fabrikanten Importeurs Diergeneesmiddelen Nederland 

FTK Fartmacotherapeutisch Kompas 

GCP Good Clinical Practice 

GDP Good Distribution Practice 

GeBu Geneesmiddelenbulletin 

GIP Genees- en hulpmiddelen Informatie Project 

GMP Good Manufacturing Practice 

GMT Directie Geneesmiddelen en Medische technologie 

HMA Heads of Medicines Agencies 

IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

IKNL Integraal Kankercentrum Nederland 

IVM Instituut Verantwoord Medicijngebruik 

KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 

KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 

KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde 

LAREB Nederlands Bijwerkingencentrum 

LHV Landelijke Huisartsen Vereniging 

LNV ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

MB EMA Management Board 

METC Medisch Ethische Toetsingscommissie 

NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 

NPCF Patiëntenfederatie Nederland 

NVAVG Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten 

NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 

NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 

NVT Nederlandse Vereniging voor Toxicologie 

NVWA Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

NVZA Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers 

PASS Post Authorisation Safety Study 

pD Pharmacodynamiek 
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PhV Pharmacovigilance (farmacovigilantie) 

PRAC Pharmacovigilance Risk Assessment Comittee 

pK Pharmacokinetiek 

PSUR Periodic Safety Update Report 

PvP Portaal voor Patiëntveiligheid 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RMP Risk Management Plan 

RMS Reference Member State 

RVP Rijksvaccinatieprogramma 

SmPC Summary of Product Characteristics (productinformatie) 

TIS Teratologie Informatie Service 

VES Vereniging Eurospecialité's 

VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 

VIG Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

ZIN Zorginstituut Nederland 

 

 

 


