RegNed Najaarsbijeenkomst
’De begrijpelijke bijsluiter’
Verslag

Op dinsdag 10 november jongstleden vond de eerste virtuele bijeenkomst van de NVFGgeleding RegNed plaats over begrijpelijke patiënten informatie. De presentaties zijn
beschikbaar op de website van de NVFG.
Na de introductie door Connie van Oers, voorzitter van de geleding RegNed, hebben vier
sprekers een inleiding op het onderwerp gegeven. Vragen konden worden gesteld via de
chat.
CBG
Namens het CBG hebben Jasper-Hugo Brouwers (Programmamanager project goed gebruik)
en Gideon van den Kieboom (projectleider team begrijpelijkheid) verteld met welke initiatieven
het CBG bezig is om informatievoorziening aan patiënten te verbeteren. Binnen het programma
‘Goed Gebruik’ staat het verbeteren van de informatievoorziening aan zorgverleners (vooral
voorschrijvers en apothekers) en patiënten centraal. Aanleiding is mede onderzoek van NIVEL
uit 2016 waaruit blijkt dat 89% van de Nederlanders de bijsluiter vertrouwt en raadpleegt, maar
dat lang niet iedereen de bijsluiter begrijpt. Veel winst valt dus te behalen door het verbeteren
van de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de officiële bijsluiter. Het CBG heeft de afgelopen
periode gewerkt aan het verbeteren van de officiële bijsluiter door deze begrijpelijker te maken
o.a. door de ontwikkeling van de Toolkit Begrijpelijk Schrijven en de lijst met patiëntvriendelijke
termen (https://www.cbg-eb.nl/onderwerpen/hv-patientenbijsluiter/toolkit-voor-eenbegrijpelijke-bijsluiter). In aanvulling op de bestaande bijsluiter werkt het CBG, samen met de
KNMP, aan ‘Medicijn in het kort’. Dit A4’tje geeft de belangrijkste medicijninformatie in één
oogopslag weer, o.a. gebruik makend van pictogrammen. Op basis van de werkzame stof, per
indicatie en per presentatievorm worden de gunstige effecten, meest voorkomende en
eventuele levensbedreigende bijwerkingen vermeld. Op 18 november a.s. worden de eerste
producten gelanceerd. Volgend jaar zal ‘Medicijn in het kort’ doorontwikkeld worden, ook naar
aanleiding van feedback die gezocht wordt.
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Uitleg werd ook gegeven over het Netwerk Patiëntinformatie (NPI), opgericht in opdracht van
het ministerie van VWS om betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter te kunnen
vinden op het internet. NPI bestaat uit 4 websites: CBG Geneesmiddelen infobank, thuisarts.nl,
apotheek.nl en Lareb.nl. Het netwerk heeft een handleiding gemaakt om informatie over
medicijnen zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven.
Andere initiatieven van het CBG zijn de samenwerking met Kijksluiter voor gepersonaliseerde
animatievideo’s, welke aangeboden worden door apotheken om zo ook aan mensen die
laaggeletterd zijn (in Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met
lezen/schrijven/rekenen) medicijninformatie te kunnen geven. Verder is het de bedoeling de
Geneesmiddeleninformatiebank, die nu met name gericht is op professionals, ook geschikt te
maken voor consumenten.
Vragen naar aanleiding van deze presentatie
Wordt er bij ‘Medicijn in het kort’ ook samen gewerkt met MAH, welke rol is er voor de
firma's? - voor nu geen rol voor firma’s
Wie gaat ‘Medicijn in het kort’ maken en up-to-date houden? -> CBG, op de website komt
een overzicht
Het pictogram van bijv. rijvaardigheid - een beetje vergelijkbaar met de stickers die de
apotheek kan plakken, kan ook tot discussie leiden - stel iemand gebruikt al tijden een
product dat in het begin problemen geeft, maar later niet meer en als hij/zij dan gewoon
mag rijden kan dat voor de patiënt verwarrend zijn -> dat blijkt inderdaad uit onderzoek; het
pictogram wordt
Wel gebruikt en er wordt doorverwezen naar de arts
Is het de bedoeling dat deze tekst gedrukt in elk doosje komt? -> nee
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Er wordt gesteld dat dit een aanvulling is op de bijsluiter. Is het College niet bang dat
patiënten de bijsluiter vervolgens helemaal niet lezen (en misschien zelfs weggooien)? -> ja,
maar dit gebeurt nu ook al
Met betrekking tot NPI, hoe kan ervoor gezorgd worden dat mensen op een van de 4
websites van het Netwerk Patiëntinformatie terecht komen? -> het netwerk is bezig om in
de top 3 van zoekresultaten 1 van de 4 websites te krijgen
Kunnen de gunstige werking zoals genoemd in ‘Medicijn in het kort’ vervolgens door de
MAH ook zo in de volledige bijsluiter worden opgenomen? -> dit moet besproken worden
op Europees niveau. Er zijn gesprekken gaande m.b.t. gebruik van zelfde pictogrammen in
heel Europa, andere landen hebben interesse
Welke rol kan de apotheker hierin spelen? Verwijst de apotheker naar websites bij uitgifte
van medicijnen? -> wordt wel gevraagd aan KNMP
Hoeveel van deze bijsluiters denkt het CBG te moeten maken? -> dit is afhankelijk van het
aantal actieve bestanddelen
Zijn er ook gesprekken met de Belgische autoriteiten (FAGG) aangezien bedrijven ook
Benelux verpakkingen hebben? -> ja
In hoeverre wordt een optimalisatie van bestaande bijsluiters (in de toekomst)
gestimuleerd/verplicht gesteld? Voor bv. generieke producten en afgeleiden zijn firma’s
afhankelijk van het referentieproduct en de urgentie die de betreffende firma aan zo’n
project geeft -> CBG kan stimuleren en handvatten bieden, maar niet verplichten
Enquête
In de uitnodiging voor de bijeenkomst werd deelnemers gevraagd een enquête in te vullen
over begrijpelijke patiënten informatie. Rolf Kuypers besprak de resultaten:
Er zijn in totaal 49 deelnemers die de enquête hebben ingevuld. Er zijn derhalve geen harde
conclusies te halen uit de uitkomst.
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Nagenoeg alle respondenten zien de noodzaak om de begrijpelijkheid van de bijsluiter te
verbeteren. Ongeveer 80% van de respondenten weet dat het CBG hier actief mee bezig is en
60% kent ook de toolkit van het CBG. Een klein aantal bedrijven is ook daadwerkelijk begonnen
om de bijsluiter begrijpelijker te maken. Er worden meerdere redenen gegeven waarom men
hiermee nog niet begonnen is. De twee belangrijke redenen zijn tijd en resources (zowel in
kennis als ervaring)
Industrie
Namens de industrie deelde Inge Rood (hoofd Regulatory Affairs Boehringer-Ingelheim) samen
met Joep Welling (patient advocate) praktijkvoorbeelden.
Het belang van duidelijke patiënten informatie blijkt o.a. uit het feit dat 13% van de Nederlanders
laaggeletterd is (vaak resulterend in een slechtere gezondheid en eerder overlijden). Het
gewenste taalniveau van een bijsluiter is A2/B1, maar is nu vaak C1/C2. Uit het
eerdergenoemde Nivel onderzoek blijkt dat verbetering nodig is. Vanuit de wetgeving is er
ruimte voor aanpassingen om de leesbaarheid te verbeteren aangezien er gesteld wordt dat de
inhoud gelijk moet blijven maar dat er geen letterlijke vertaling van de Engelse tekst nodig is.
Inge beschrijft
de stappen van het herschrijven:
Voorbereiding: CBG toolkit, training begrijpelijk schrijven, keuze product (geen ziekenhuis
product en CP werkt anders dan MRP/DCP) en bepaal het niveau van de oorspronkelijke
bijsluiter
Aan de slag: wat mag niet veranderd worden (o.a. QRD, referral teksten), verplaats je in de
patiënt, maximaal 12 woorden per zin, let op onderstrepen en bullets, dit kan afleiden
Na herschrijven: testen, input van mensen uit het veld (patiënten, artsen, verpleegkundigen),
collega’s/medical info afdeling, hoofdkantoor informeren, indienen, type II of art 61(3) (bij CP
alleen type II procedure), tijdig contact opnemen met CBG en Present/Proposed tabel
maken
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Joep geeft voorbeeldenvan samenwerking tussen patiëntenvereniging en industrie.
Verder kijkend dan alleen de bijsluiter is hetvan belang:
Zorg voor consistentie in alle materialen m.b.t. het product (ook patiëntbrochures bijvoorbeeld)
Train de vertaalbureaus
Update van QRD-template en referral teksten is gewenst
Patiëntvriendelijkere Engelse brontekst helpt
Vragen naar aanleiding van deze presentatie
De begrijpelijkheid van bijv. verplichte PRAC-teksten verdient ook aandacht. Het CBG kan
daar ook een rol in spelen -> klopt, maar is niet heel makkelijk aan te passen
Hoe hebben jullie vastgestelde teksten PSUSA etc. geïdentificeerd. Heb je tips voor
nationale producten die al lange tijd op de markt zijn? -> Dit is nodig om uit te zoeken, o.a.
middels overzichten bij de EMA, aangezien er niet 1 tool is
Momenteel is het bijna onmogelijk om een gemeenschappelijke verpakking/bijsluiter
BE/NL
te creëren vanwege verschillende aanpak van de vertaling van de bijsluiter. Het FAGG
accepteert min of meer letterlijke vertalingen, het CBG wil begrijpelijke bijsluiters. Zal
hierover ooit een consensus worden bereikt zodat common pack/PIL mogelijk zijn? -> NLteksten in C- procedures worden door het CBG nagekeken.
In welk detail moet de present/proposed tabel worden ingevuld? Kan dit op rubriek niveau
bijvoorbeeld? -> Inge: per alinea, kost veel tijd. 1 à 2 dagen per product om te herschrijven.
CBG: doel is controleren of inhoud niet te erg gaat schuiven. Hoe meer detail hoe beter
In welk stadium van het herschrijven wordt geadviseerd een patiënt te betrekken? -> na
eerste ronde herschrijven/1e concepttekst
Werkt de registratieafdeling ook samen met de afdeling klinisch onderzoek, en lukt het
hierbij ook om de patiënten informatie te vereenvoudigen? -> advies is dat zij ook een
schrijftraining volgen
Rolf Kuypers sluit de bijeenkomst af met veel dank aan de sprekers en de deelnemers voor
alle vragen.
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