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Belangrijke risico-informatie:

Apixaban (Eliquis), dabigatran etexilaat (Pradaxa), edoxaban (Lixiana/Roteas) en 
rivaroxaban (Xarelto) worden niet aanbevolen bij patiënten met het 
antifosfolipidensyndroom vanwege mogelijk verhoogd risico op terugkerende trombotische 
voorvallen in vergelijking met warfarine

Geachte heer / mevrouw,

In overleg met het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en



AGENDA

• Onderzoek stagiaire farmacie bij KNMP april 2017

• De gang van informatie naar de apotheker

• Conclusie



ARMM

• 2017 Onderzoek naar het ‘wat kunnen en moeten we met aRMM’s?’

Uitkomsten onderzoek (april 2017)
• Informatie is m.n. voor voorschrijvers, alleen ZPP’s ook gericht aan 

apothekers

• Geen informatie gericht aan apotheker, terwijl de informatie ook 
belangrijk is voor apothekers
Edoxaban (Lixiana®): verminderde nierfunctie en andere 
medicatiebewakingsinformatie



ARMM, UITKOMSTEN VERVOLG 
• Soms ZPP wel als aRMM terug te vinden (isotretinoïne) 

Soms ZPP niet als aRMM terug te vinden (lenalidomide (Revlimid®))

• Wel of niet aanbieden aRMM: verschillen tussen producten van 
diverse fabrikanten en/of sterkten
Wel aRMM: Apotel 10 mg/ml, oplossing voor infusie (Fresenius)
Geen aRMM: Paracetamol Aurobindo 10 mg/ml, oplossing voor 
infusie

• Geen centrale database van producten met aRMM, 
maar anno 2019 wel centraal aRMM informatie te vinden



ARMM

Via geneesmiddeleninformatiebank, 
uitgebreid zoeken.

Alle producten met aRMM op een rij



De gang van informatie naar de apotheker



INFORMATIE NAAR APOTHEKERS

Op de hoogte: 
- CBG nieuwsbrief

en/of
- brief fabrikant

en/of
- voorinformatie CBG

Verspreiden naar achterban: 
- Via KNMP nieuwsbrief, KNMP site, Pharmaceutisch Weekblad

Verwerken in G-Standaard, IM, apotheek.nl 



VALPROÏNEZUUR



VALPROÏNEZUUR

• 1882 Gesynthetiseerd, gebruikt als een oplosmiddel
• 1963 Ontdekking anti-epileptische eigenschappen
• 1964 Eerste clinical trials (indicatie epilepsie)
• 1967 In Frankrijk op de markt
• ~1970 In Nederland op de markt
• ‘80 Risico op aangeboren afwijkingen

• 2018 Zwangerschapspreventieprogramma



VAN SCHRIJFTAFEL NAAR PRAKTIJK

KNMP vooraf op de hoogte = geen overval
voor achterban 

Meedenken over ontwikkeling 
educational tools voor zorgverleners
en patiënten 



VALPROÏNEZUUR

Informatie op/in 
- KNMP-site
- KNMP nieuwsbrief 

Verwerken in de producten
- G-Standaard
- IM
- apotheek.nl



G-STANDAARD

Informeren
• Vrouwen met ‘bekende’ kinderwens
• Vrouwen in vruchtbare leeftijd 



G-STANDAARD

Medicatiemodule kinderwens/zwangerschap/borstvoeding
Bij apotheker bekend/gemeld zijn, ‘kenmerken’ vrouw

- Apothekerssystemen (AIS)
- Huisartsensystemen (HIS)



G-STANDAARD

Bijzonder kenmerk Zwangerschapspreventie
T.b.v. voorlichting aan vruchtbare vrouw

• Popt op bij aanschrijven valproïnezuur
• Meer informatie nodig? Doorklikken.



MELDING IN AIS (CGM)

Mogelijkheid printen etiket. 
Ondersteuning proces aan de 
balie



APOTHEEK.NL

Apotheek.nl: 1,3 miljoen bezoekers per maand





ISOTRETINOÏNE



ISOTRETINOÏNE

• 1942 Eerste klinische testen vitamine A (acne)
• 1960 Ontwikkeling isotretinoïne (huidkanker)
• 1971 Indicatie acne

teratogeniteit gevonden in dieren, stopzetten onderzoek
• 1975 ‘Rediscovery’ isotretinoïne
• 1982 Op de markt in USA, waarschuwing teratogeniteit
• 1983 Wederom extra waarschuwingen
• 1984 Op de markt in Nederland
• 1988 Introductie informed consent
• 2003 Introductie ZPP



ISOTRETINOÏNE - ZPP - VOORWAARDEN 
• Recept maximaal 7 dagen oud

• Mee te geven hoeveelheid is maximaal 30 dagen

• Geen herhaalreceptuur

• Anticonceptieve maatregel (liefst 2)

• Negatieve zwangerschapstesten

• Niet zwanger worden tot 1 maand na staken isotretinoïne

• Informed consent



INFORMED CONSENT

De apotheker is de laatste zorgverlener die de vrouw ziet voordat zij 
isotretinoïne gaat gebruiken

• Verifiëren: vrouw op de hoogte van teratogeniteit? 

• Bewust waarom bepaalde maatregelen er zijn? 

• Informed consent laten tekenen? 



WAAR LOPEN APOTHEKERS TEGENAAN? 

Willen voldoen aan voorwaarden, echter: 

• Wat een onzin die 30 dagen aflevertermijn
of

• Wat een onzin die 7 dagen regel
of

• Hoezo geen herhaalreceptuur mogelijk? 



CONCLUSIE

1. Bij veel apothekers: als begrip niet bekend
Bij veel apothekers: inhoud (indien van toepassing) wel bekend

2. Informatie in IM, G-Standaard (AIS-HIS-ZAIS), Apotheek.nl 
Voor apothekers en (huis)artsen



CONCLUSIE 2

Wat is er goed? 
• Het veld vooraf betrekken

Wat zijn verbeterpunten? 
• Soms onnavolgbare logica: twee ‘gelijkende’ producten. Een wel en 

ander geen aRMM

• Ontbreken berichtgeving aan apothekers bij 
medicatiebewakingsgerelateerde zaken
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