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“It should be further explored what opportunities new technologies offer to optimize the presentation 
and design of SmPC and PL. In this context the opportunities for the information included in the SmPC 
and the PL to be more easily used as an integrated part of the care process should be explored.” 

Rapport Europese 
Commissie  
 
Maart 2017 

Assessment of the current shortcomings in the summary of product characteristics (SmPC) and the 
package leaflet (PIL). 

EC Onderzoek naar de SmPC en Patiëntenbijsluiter 



 
 

1. Room for improvement of package leaflet (PL) rather than summary of product characteristics 
(SmPC). 

2. Amendments of guidelines and Quality Review of Documents (QRD) templates to enhance 
readability of PL. 

3.    Improving patient input in developing and testing of PLs . 
4. Promotion and exchanges of best practice. 
5. Electronic SmPC/PL formats. 
6. Potential key information section in the SmPC and PL. 

 
 

 
 

Actieplan EMA 
 
 
November 2017 

EMA Actieplan voor goed gebruik van geneesmiddelen 

EMA Action plan related to the European Commission’s recommendations on product information. 



Samenwerking e-Productinformatie HMA WG en EMA 



Het Programma Goed Gebruik sluit aan bij de ambitie en strategie van het CBG om goed 
medicijngebruik te stimuleren. Het verbeteren van de informatievoorziening aan zowel 
zorgverleners als patiënten staat hierbij centraal (1). 

Optimaliseren 
Geneesmiddeleninformatiebank (GIB) en e-
PI -> korte vs lange termijn 

Toolkit om begrijpelijkheid 
bijsluiters te verbeteren 

Programma Goed 
Gebruik 
 
Oktober 2017 

CBG en het stimuleren van goed medicijngebruik 



 
 

In Nederland hebben 2,5 miljoen 
mensen problemen met lezen en 
schrijven. 
 
Informatie uit bijsluiters omzetten 
in audiovisuele vorm, die 
makkelijk toegespitst kan worden 
op de gebruiker (leeftijd, geslacht, 
nationaliteit…) 

Programma Goed 
Gebruik 
 
Oktober 2017 

CBG en het stimuleren van goed medicijngebruik 

Het Programma Goed Gebruik sluit aan bij de ambitie en strategie van het CBG om goed 
medicijngebruik te stimuleren. Het verbeteren van de informatievoorziening aan zowel 
zorgverleners als patiënten staat hierbij centraal (2). 



Het Programma Goed Gebruik sluit aan bij de ambitie en strategie van het CBG om goed 
medicijngebruik te stimuleren. Het verbeteren van de informatievoorziening aan zowel 
zorgverleners als patiënten staat hierbij centraal (3). 

Ondersteunen van digitale zoektocht van 
patiënten i.s.m. NHG, KNMP, Lareb, PF, 
Nivel, Pharos  

Stroomlijnen informatie aan voorschrijvers 
i.s.m. Zorginstituut, Lareb, IVM, GeBu 
Alerts in FK, pilot risicocommunicatie 

Programma Goed 
Gebruik 
 
Oktober 2017 

CBG en het stimuleren van goed medicijngebruik 



Productinformatie - Gebruikers 

PATIËNTEN 

ZORGVERLENERS 

INTERMEDIAIRS 
 

• Zorginstituut 
• KNMP 
• NKFK 
• … 

• Farmacotherapeutisch 
Kompas 

• Informatorium 
Medicamentorum 

• Kinderformularium 
• … 

• Apotheek.nl 
• Eerste uitgifte informatie 
• … 



Huidige Situatie - Informatiestroom Productinformatie 

Vastleggen productinformatie 
in digitale maar 

ongestructureerde PDF. 

Gedeelte van de 
verzamelde data omzetten 

naar platte tekst. 

Handmatig verwerken en 
verrijken van 

ongestructureerde data. 

Raadplegen informatie via 
medium/platform naar keuze. 

Productinformatie Geneesmiddelen-
informatiebank 

Zorginformatie 
aanbieders 

Patiënten & 
zorgverleners 

Informatiestroom op basis van PDF-documenten 



Toekomstbeeld – e-Productinformatie 

SmPC & Bijsluiter 

Elementaire informatie beschikbaar  
vanuit betrouwbare bron. 
 
 
 
Geïntegreerd beschikbaar 

Gepersonaliseerde informatie 
 
 
 
Intelligente service naar individuele  
behoefte en wens. 
 

Cross mediaal geschikt 
 
 
 

Informatie consistent en flexibel in  
gebruik. 

  
Gesynchroniseerde informatie  

real-time beschikbaar. 
 
 
 

Real-time, up-to-date 

SmPC & Bijsluiter 

Bron: Fjord interactive, 2017  



Toekomstbeeld – e-Productinformatie 

Elektronische Productinformatie 
Digitaal EN Gestructureerd 

Ongestructureerde Tekst Gestructureerd in Elementen 

 
 

 
 

1. Naam 
Paracetamol 
2. Vorm 
Tablet, rond 
3. Stoffen 
AAA, BBB, CCC 

1. Naam 

3. Stoffen 

2. Vorm 

Tablet 

Paracetamol 

AAA 

Rond 

BBB CCC 



Elektronische Productinformatie
Digitaal EN Gestructureerd

1. 
Persoonlijke 
gezondheidsomgeving 

+ Automatische uitwisseling 
op elementniveau 
+ Continu up-to-date 

2. Animaties 

3. Chatbots 

4. Voice assitents 

5. Augmented Reality 

Toekomstbeeld – e-Productinformatie 



Dag van de Informatievoorziening 8/3/2018 

Uitkomsten 
… Bevindingen tijdens de dag van de Informatievoorziening 
 
 Vrijwel alle handelsvergunninghouders verwerken en beheren 

productinformatie in Word en/of PDF bestanden. 
 

 Meerwaarde elektronische productinformatie in versiebeheer 
en technologische toepassingen. 
 

 Noodzaak voor internationale aanpak (EMA). 
 

 Belangrijke aandachtspunten: interoperabiliteit, 
standaardisatie en gebruiksvriendelijkheid.  

 
 

Input voor een 
bruikbare, 

internationale 
oplossing 



EMA survey – huidige initiatieven in EU en wereldwijd 

Responders: 
11 NCAs (BU, HR, DE, HU, IE, MT, NL, ES, SE, UK, NO) 
6 HCP organisations 
7 Patient organisations 
1 Academia 
1 Health-related media/advocacy 
15 Pharma industry (including innovative, generic, OTC) 
11 Consultants / tech developers 
 
Next survey to be distributed to non-EU regulators 
 



Spanje – structured product information 

http://4.bp.blogspot.com/-Fz-XAjmwaTk/TwRQP7GcoUI/AAAAAAAAAtw/LQsFUhYhGl0/s1600/smartphone+codigo+QR.png


Duitsland: Pilot Study (proof-of-concept for IATF-proposals) 



Zweden en Noorwegen: e-PI op Fass.se en Felleskatalogen 

Fass.se 
Zweden 

Felleskatalogen 
Noorwegen 



Ontwikkelingen e-productinformatie 

 
 

In Nederland 
 
Mid 2018 
 Metadata tabel met updates in productinformatie 
 Publiceren van oude versies van productinformatie 
 Tool om wijzigingen in productinformatie zichtbaar te maken. 
 
Internationaal 
 
 Nu:    Analyse van de resultaten EMA vragenlijst  
 3 Juli 2018:   WG Support for Better Use of Medicines F2F meeting in Madrid 
 28-29 Nov 2018  EMA multi-stakeholder Workshop. 
 
 



Vragen? 
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