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Christel Hoeve deed onderzoek bij het CBG naar aRMMs betreffende medication
errors.·        
Robert van Boxtel geeft advies op het gebied van registratie van medical devices
Nathalie van Schayk deed voor haar MBA onderzoek naar verbetering van
communicatie naar patiënten.
Esther de Vries onderzocht bij het CBG de voorkeuren van healthcare professionals in

Dit was de eerste keer dat een PPN-bijeenkomst online werd gehouden. De techniek liep
gesmeerd en dus is dit voor herhaling vatbaar, maar het blijft toch het fijnst om elkaar ook
even in de ogen te kunnen kijken en bij te praten. Dagvoorzitter Cis Durian benoemde
dit in zijn welkomstwoord. Door corona hebben we afgelopen juni de viering van het vierde
lustrum van de PPN moeten missen, maar we hopen dit in 2021 in te halen. Deze
najaarsbijeenkomst werd georganiseerd door de PPN-werkgroep RMP (Risk Management
Plan). De slides van deze dag zijn te vinden op de NVFG website - voor zover beschikbaar
gesteld door de sprekers.

INTRODUCTIE PROGRAMMA
Suzanne Nijenhuis van het PPN bestuur/RMP werkgroep opende het inhoudelijke deel:
“Dear Healthcare Professional Communications” (DHPCs) worden verstuurd in een envelop
met daarop een witte of oranje hand. Oranje is bijzonder belangrijk en urgent. Alle anderen
hebben een witte hand, waaronder berichten over additionele risicominimalisatie
maatregelen (aRMMs). E.e.a. staat beschreven in de richtlijnen MEB 44 en 45. Eind 2018
heeft de PPN-RMP werkgroep een enquête uitgestuurd aan lokale DSO’s over
risicomanagement en hoe bedrijven daar mee omgaan. De belangrijkste vragen die daaruit
voortkwamen, werden door de werkgroep voorgelegd aan de sprekers van de
najaarsbijeenkomst, zijnde:   
·        

ziekenhuizen m.b.t. het ontvangen van DHPCs.
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CHRISTEL HOEVE
Mevrouw Hoeve gaf aan dat zij inmiddels niet meer bij het CBG werkt. Zij heeft vier jaar
besteed aan haar promotieonderzoek naar medicatiefouten, medication errors
(MEs). Medicatiefouten nemen toe in absolute en relatieve aantallen. Ze nemen een
bijzondere plaats in in de context van risicomanagement in de zin dat ze, i.t.t. de meeste
bijwerkingen, in principe te voorkomen zijn. Mevrouw Hoeve heeft een studie gedaan naar wat
er op dit moment in de praktijk wordt gedaan m.b.t. DHPCs voor MEs. Zij bekeek de safety
concerns van centraal geregistreerde producten in de periode 2010-2017. Van de 4000+ safety
concerns onder 311 producten had 7.7% een aRMM vanwege een ME. De betreffende safety
concerns waren veelal gecategoriseerd als potential risks. Er was een grote variabiliteit in
ATC-codes van deze aRMMs en daar was geen specifieke lijn in te ontdekken. Interessant was
dat term medication error vaak werd genoemd in EPARs, maar dat de term op zich eigenlijk
niet zo veel zegt over waar het probleem zit. In haar onderzoek specificeerde mw Hoeve
vervolgens alle medication errors uit de EPARs zo goed mogelijk en kwam tot een lijst met
duidelijkere termen (overigens met nog steeds een aantal vagere termen in de lijst want het
was toch niet altijd uit de EPAR te achterhalen om wat voor ME het precies ging). In principe
kun je altijd wel MEs als algemene term opnemen in een bijsluiter, want MEs zijn uit de aard
der zaak altijd mogelijk. Bij 78% van de aRMMs werd een effectiveness studie verricht, vnl. in
de vorm van registries. Welke effectiveness studie het beste gedaan kan worden hangt sterk
af van hoe de informatie over de ME tot je is gekomen: als dat bijvoorbeeld was via spontane
meldingen, dan kun je voor de effectiveness van de DHPC het beste naar het verloop van
spontane meldingen kijken. 

In haar onderzoek heeft mevrouw Hoeve gekeken naar DHPCs verstuurd vanaf het jaar 2011:
Voor 28 producten werd in totaal 35 maal een DHPC betreffende een ME uitgestuurd.
Gemiddeld werden de DHPCs 5.2 jaar na registratie gestuurd, maar soms al binnen enkele
maanden. Er is niet specifiek gekeken of er verschil was tussen medicatie die door de patiënt
zelf toegediend wordt of door een arts. Door middel van multivariate analyse werd duidelijk
dat parenterale injecties en enteral liquids een verhoogd risico op een ME hebben, evenals
geneesmiddelen met meerdere formuleringen. Ook bij middelen zonder RMP werden relatief
meer DHPCs uitgestuurd. 
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Mevrouw Hoeve concludeerde dat er op zich een hoge awareness is met betrekking tot MEs.
Er zijn echter niet veel effectiveness studies in het publieke domein, en om van elkaar te
kunnen leren zou het goed zijn als er meer methodes en resultaten worden gepubliceerd. 

In de Q&A na afloop van de presentatie werd onder meer een vraag gesteld over gebruik door
een verkeerde patiëntengroep, zoals bijvoorbeeld kinderen, terwijl dit niet in de bijsluiter staat.
Als dit een bewuste keuze is van de voorschrijver valt het onder off-label gebruik. Dit werd
vroeger nogal eens gemeld als ME, dus oude data over MEs zijn soms vervuild. In principe kan
onbedoeld verkeerd gebruik bij alle middelen voorkomen en is het daarom niet altijd als
specifiek risico opgenomen.

ROBERT VAN BOXTEL
De heer Van Boxtel is consultant bij Medical Device Project BV en hield zijn presentatie over
"Risk management medical devices - post market".  Hij begon met uitleg over de enorme
hoeveelheid en verscheidenheid aan medical devices die er is. Een medical device kan in de
EU alleen worden verkocht met een CE-keurmerk. In mei 2021 wordt nieuwe wetgeving van
kracht: de "MDR" (de European Medical Devices Regulation 2017/745) gaat de huidige "MDD"
(de Medical Devices Directive 93/42/EEC en de Active Implantable Medical Devices Directive
90/385/ECC) vervangen. Deze wijziging heeft grote impact. Nieuwe registraties moeten
voldoen aan de MDR, en deze verordening kan ook impact hebben op farma-submissies.

Alle producten moeten een RMP hebben (voor medical devices heet dat een RMF, risk
management file). Producten vallen in bepaalde risico-klasses; deze zijn verwerkt in de wet-
en regelgeving. In Annex 1 staan de veiligheids/performance eisen, afhankelijk van het soort
product en de toepassing. Het nieuwe product moet aan de basisvoorwaarden voldoen, i.e. de
benefit moet aangetoond worden. De BR assessment start bij ontwikkeling van het product.
De fabrikant moet een kwaliteitssysteem hebben, er moet technische documentatie zijn, en
een conformity assessment wat betreft de CE-markering. Risico's worden onder meer
beheerst door het genereren van alarmen en uiteraard door een goede gebruiksaanwijzing.
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De registratieprocedure duurt ongeveer 6 maanden, maar kan zomaar nog een jaar langer zijn,
en eenmaal op de markt moet er gedurende de gehele lifecycle gemonitord worden in de
gehele EU, bijvoorbeeld wat er gebeurt op het gebied van product disposal. En naast de EU
wetgeving zijn er internationale standaarden zoals ISO. De risico's van het product dienen te
worden beschreven in het RMF. Het RMF beslaat de hele product lifecycle: vanaf de CE-
markering tot aan disposal. Post-marketing surveillance moet ook in het plan: data verzamelen
kan door middel van het vragen om feedback, door het doen van klinische studies of het
bestuderen van publicaties, afhankelijk van het soort product. Er zijn nog geen grote vigilantie
databases zoals bij farma en dus er valt voor de meeste producten nog niet veel te evalueren.
Er is wel een Eudamed database in de maak waarin ook consumenteninformatie zal worden
verwerkt. De primary mode of action van een device-drug combinatie bepaalt of een gemelde
bijwerking of productklacht in de Eudamed of de Eudravigilance database terecht gaat
komen. 

Een DHPC voor een medical device heet een field safety notice: er zijn nog geen regels om te
laten zien dat deze ook inderdaad effectief zijn. Een fabrikant moet wel kunnen laten zien wat
er is uitgestuurd. Het gebruik van medische hulpmiddelen is geregeld per land en niet op
Europees niveau. Een fabrikant moet actief op zoek naar hoe het gaat met het product in de
diverse landen. Een proactieve benadering wordt verwacht. Ook worden er PSURs verwacht.
Deze zijn niet publiekelijk inzichtelijk. Er is geen template voor, maar een medical devices
coordination group binnen de EC is daarmee bezig. Alleen het stukje post-marketing clinical
follow-up is al gedefinieerd. Wordt vervolgd!

NATHALIE VAN SCHAYK
Mevrouw Van Schayk werkte 20 jaar in de farma en nu bij Pharmi, de digitale apotheker. Voor
haar MBA heeft zij onderzoek gedaan naar risicocommunicatie naar de patiënt. Zij vroeg zich
af hoe het kan dat patiënten niet rechtsreeks betrokken zijn bij risicocommunicatie.  Er zijn in
Nederland jaarlijks 50.000 ziekenhuisopnames en 1000 sterfgevallen vanwege problemen
door medicijngebruik. Dit moet omlaag. Leest de patiënt steeds de bijsluiter? Hoe zit het met
updates?
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organisatie (overheid, firma, zorgverleners) systeem (wat hebben we nu om patiënt te
informeren? Draagbare informatiesystemen zoals bijvoorbeeld een simpele pdf zijn niet
per se inter-operabel met andere systemen) 
individu (kan de patiënt zelf ook regie nemen? Hoe dan? Wat zijn de criteria voor
acceptatie door de patiënt - en door HCP)

het organisatiemodel is een ecosysteem waarin alle partijen met elkaar en met de
omgeving zijn verweven. Kwaliteit staat centraal. De waardepropositie is als volgt: de
patiënt tijdig, digitaal informeren over de veiligheid van de medicatie inclusief - heel
belangrijk - een handelingsperspectief (= wat moet de patiënt precies doen; er mag geen
twijfel zijn).

Uit onderzoek blijkt dat in de apotheek wel aantal zaken met patiënten wordt besproken maar
dat er zelden actief naar bepaalde zaken wordt gevraagd zoals de mening van de patiënt,
twijfels en bezwaren. Niet alle patiënten komen uit eigen initiatief met informatie door. Het is
hierbij belangrijk te constateren dat 15% (!) van de bevolking laaggeletterd is. En dan is er nog
een deel van de bevolking dat de geboden informatie moeilijk kan interpreteren, dus wel kan
lezen maar bijvoorbeeld moeite heeft om een etiket goed te begrijpen (tweemaal daags twee
tabletten). Laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheid zijn niet hetzelfde. Uiteindelijk
loopt ongeveer 30% van de mensen de apotheek uit zonder precies te weten wat zij moeten
doen. En wat dan? Veel mensen raadplegen het internet, maar door de veelheid van bronnen
worden ze daar niet veel wijzer van. Ook is het lastig te bepalen welke bronnen zij kunnen
vertrouwen. Wat gebeurt er nu als er een DHPC wordt verstuurd: hoe wordt de patiënt
daarover geïnformeerd en wanneer? Bijsluiters worden over het algemeen niet meteen ge-
update (kunnen tot 3 jaar oud zijn). De onderzoeksvraag van Mw Van Schayk was: Wat is er
nodig zodat de patiënt direct en duidelijk de nieuwe veiligheidsinformatie krijgt? Voor het
antwoord heeft zij 3 niveaus bestudeerd:

1.
2.

3.

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en uit kwalitatieve interviews, en leidde tot de
volgende resultaten:

1.
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met betrekking tot het systeem zou er een een "single source of truth" moeten zijn, dat wil
zeggen er is 1 bron (de SmPC) en als die wijzigt dan verandert alle afgeleide info mee.
Daarvoor moet de informatie digitaal zijn, want dan kun je veranderingen 1:1 doorzetten en
kan het ook direct (hoef je niet te wachten tot arts of apotheker het aan de patiënt gaat
uitleggen). 
individueel gebruik toevoegen aan al bestaand model/architectuur. De patiënt zelf laten
bepalen over deelname en mate van deelname: gestratificeerd aanbod van informatie op
basis van het patiëntenprofiel, rekening houdend met taalniveau en
gezondheidsvaardigheden. Patiënten bleken dit een heel fijn plan te vinden. Het accent
moet liggen op het handelingsperspectief. Voor zoiets moeten alle partijen samenwerken! 

1.
2.

3.

Een van de vragen die opkwam in de Q&A was of ouderen uitgesloten zijn als
informatieverstrekking alleen digitaal gaat. Ouderen hebben immers niet allemaal mobiel of
doen aan social media. Maar dat valt volgens het onderzoek van Mw Van Schayk in de praktijk
reuze mee, er hebben al veel ouderentoegang.

ESTHER DE VRIES
Voor haar promotieonderzoek bij het CBG heeft mevrouw De Vries een survey ontwikkeld om
de voorkeuren voor het ontvangen van DHPCs door hospital-based HCPs, d.w.z. medisch
specialisten en ziekenhuisapothekers (“zapo’s”), in kaart te brengen. Het doel van haar
onderzoek was om risicocommunicatie richting deze ziekenhuismedewerkers te verbeteren.
Door intensiever gebruik van databases in de laatste jaren en door het opzetten van registries
e.d. komen er namelijk steeds meer kleine maar significante risico's naar voren die vervolgens
middels een DHPC aan de doelgroepen worden gecommuniceerd. Door de veelheid ervan
kan "DHPC moeheid" ontstaan. Haar onderzoek richtte zich op de vraag over wat voor
veiligheidsinformatie de hospital-based HCPs middels een DHPC geïnformeerd willen
worden, wat voor communicatiekanalen zij prefereren, en wat de HCPs vervolgens met de
informatie doen.
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De focusgroepen gaven aan dat de DHPCs in elk geval wel worden gelezen. Er worden
verschillende bronnen genoemd: niet alleen de acute witte hand envelop maar ook
periodieke samenvattingen, nieuwsbrieven van beroepsgroep, etc. Mw De Vries legde de
deelnemers vervolgens een aantal scenario's voor met wisselende attributen zoals de
hoge/lage frequentie van het voorkomen van de bijwerking, het wel/niet leiden tot een
ziekenhuisopname, het aantal jaar ervaring met het geneesmiddel. Over de scenario's werden
vragen gesteld: Hoe belangrijk vindt u het om over dit veiligheidsprobleem te worden
geïnformeerd? Wat voor actie zou u ondernemen n.a.v. deze DHPC? Wanneer wilt u deze info
ontvangen (acuut per brief of per e-mail, in het voorschrijfsysteem, in het Farmaceutisch
Kompas, in de SmPC, etc.). De resultaten van de survey waren nog niet helemaal uitgewerkt,
maar Mw De Vries kon toch al een tipje van de sluier oplichten: 99% van de zapo's en 58% van
de medisch specialisten kent de DHPC. Van hen prefereert een klein deel (26%) een DHPC op
papier, maar de meesten prefereren email boven papier en boven een combinatie van beide.
Medisch specialisten prefereerden over het algemeen acute communicatie, en zapo's meer
periodieke communicatie. In reactie op de verschillende scenario's gaf een hoger % van de
medisch specialisten aan dat zij actie zouden ondernemen, tegenover de zapo's die de
nieuwe safety gegevens (eerst) met een collega zouden bespreken. In lijn der verwachting
werd meer actie ondernomen naarmate de bijwerking ernstiger was, of zeldzamer of extra
monitoring vereiste.

Mevrouw De Vries gaf aan dat zij de data nog nader gaat uitwerken en ook verder gaat met
haar onderzoek namelijk het interviewen van nurse practitioners en doktersassistentes.  
In de Q&A na afloop kwam naar voren dat zapo's gemiddeld 1-2 per maand een DHPC
ontvangen, soms iets meer. Voor medisch specialisten is de frequentie lager en afhankelijk
van het specialisme. Mevrouw De Vries gaf aan dat het haar verwachting is dat de papieren
brief op de langere termijn zal gaan verdwijnen, maar helemaal vervangen door periodieke
mailings zou niet aan de tijdslijn-eisen van de EMA voldoen, dus wellicht zowel ad hoc
informatie als periodiek met bv de mogelijkheid te selecteren op ATC-code. We zijn benieuwd
naar haar verdere onderzoek!
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Het proces van risicomanagement is er een van lange adem.

Het meten van effecten blijft een uitdaging en vergt een case-by-case aanpak, geen one
size fits all. 

De PPN-RMP werkgroep heeft input gegeven op MEB 45 (aRMMs) en het CBG is gestart
met de update van deze richtlijn. Begin 2021 wordt de publieke consultatieronde verwacht.

TERUGKOPPELING ENQUETE 
Angela van der Salm van het PPN bestuur/RMP werkgroep presenteerde de terugkoppeling
van de leden-enquête over RMM-implementatie. Bij de meeste bedrijven is RA in the lead
(37%), gevolgd door PV (31%) of een combinatie van deze afdelingen (16%). In 16% is Medical
Affairs in the lead. Er wordt bijna nooit (95%) samengewerkt met externe partijen zoals
patiëntenorganisaties. De grootste uitdaging zit in effectiviteitmeting, vooral als het om grote
groepen gaat, en of de informatie de patiënt wel (goed) bereikt, blijkt erg lastig om te
achterhalen. 

 
SAMENVATTING VAN DE DAG  
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Dagvoorzitter Cis Durian sloot af met de wens dat
we elkaar allemaal weer zien op de PPN-
voorjaarsbijeenkomst op dinsdag 22 juni 2021 om
het 20-jarig bestaan van onze geleding alsnog
gezamenlijk te vieren.


