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Op donderdag 3 november jongstleden vond de
najaarsbijeenkomst van de NVFG geleding RegNed
plaats over digitale innovatie en de impact op product
informatie. 
De presentaties zijn beschikbaar op de website van de
NVFG.

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van
electronic Product Information (ePI) gaande. Deze
ontwikkelingen zijn een paar jaar geleden ingezet
door o.a. EMA en verschillende nationale autoriteiten;
het EMA heeft o.a. in 2020 de ‘Electronic product
information for human medicines in the EU: key
principles’ gepubliceerd. In de toekomst zullen
productinformatie teksten (SmPC/PIL) in XML-format
moeten worden ingediend. Op deze wijze wordt het
makkelijker om wijzigingen te traceren en door te
voeren, en is de tekst makkelijker en sneller te
gebruiken door eindgebruikers zoals artsen,
apothekers en patiënten. Deze manier van
gestructureerde data aanleveren heeft nogal wat
consequenties voor de werkwijze van de autoriteiten,
maar ook de industrie en de eindgebruiker.

Wat is de huidige stand van zaken bij zowel de
industrie als bij de regulators (EMA/CBG) en bij
eindgebruikers? En waar moet de in Nederland
opererende registratiemanager zich op voorbereiden?
Deze vragen zijn tijdens de bijeenkomst toegelicht
vanuit het CBG, de industrie en het KNMP
Geneesmiddelen Informatie Centrum.

CBG
De heren Jasper-Hugo Brouwers en Erol Hofmans
waren helaas verhinderd, maar de heer Fakhredin
Sayed Tabatabaei was bereid de presentatie over te
nemen, waarvoor onze dank.

De spreker begon met een paar vragen aan de
deelnemers; wat weet men over ePI en is men er bang
voor, of niet. 
Na een korte uitleg over wat ePI behelst (niet alleen
van belang dat het een elektronisch document is,
zoals een pdf, maar ook gestructureerd, gecodeerd
en verbonden), waarom het van belang is en onder
verwijzing naar de EMA ‘Key principles’ presenteerde
de heer Sayed Tabatabaei een overzicht van hetgeen
bereikt is tot nu toe m.b.t. het ePI setup project. Doelen
waren om tot (1) een gemeenschappelijke standaard
te komen, (2) een proof-of-concept te ontwikkelen en
(3) een visie en routekaart op te stellen. 
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De gemeenschappelijke standaard is gebaseerd op
FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources; een
standaard voor het uitwisselen van healthcare
gegevens). We kregen een demo te zien van het
prototype. Deze template is gebaseerd op de QRD-
template en bestaat uit afzonderlijke secties. Als een
sectie/secties bijgewerkt moeten worden, geldt dat
alleen voor die secties en niet de rest van de tekst.
In de routekaart worden de verschillende fases (2021,
2022, 2023-2024 en verder) benoemd. In 2023 wordt
het prototype getest voor Centraal geregistreerde
producten en voor een aantal Nationaal
geregistreerde producten (deelnemende landen zijn
Nederland, Denemarken, Spanje en Zweden). In het
begin van de pilot wordt een ePI gemaakt bij de start
van de procedure en bijgewerkt na een positieve
opinie. In de toekomst zal ook de beoordeling op de
ePI plaatsvinden. 

De registratiehouder is verantwoordelijk voor de ePI.
Naast de ePI zal ook de word versie van de
productinformatie blijven bestaan. De spreker
benadrukt dan ook dat er geen deuren gesloten gaan
worden als gevolg van ePI, maar dat nieuwe deuren
open gaan.

Industrie 
De heer Niklas Jänich (Head of Global Labeling
Operations & Digitization, Boehringer Ingelheim) geeft
uitleg over het proces binnen Boehringer Ingelheim.
Het is de bedoeling dat aan het einde van 2024 ePI
voor alle registraties geïmplementeerd zal zijn.

Er zijn vele voordelen aan ePI, bijv. onmiddellijke
updates aan de productinformatie,
gebruikersvriendelijkheid, minder papier en daarmee
beter voor het milieu, een veerkrachtiger
voorraadbeheer en regulatoire efficiëntie. Maar, de
uitdagingen moeten we niet uit het oog verliezen, o.a.
geen wereldwijde harmonisatie, regionale/lokale
verschillen, brede impact op productinformatie en
quality en compliance.
De spreker gaat in op het systeem dat Boehringer
Ingelheim heeft ontwikkeld. Er zijn veel voordelen aan
digitale innovatie voor productinformatie, met
mogelijkheden voor een meer patiëntgerichte
benadering. Het bedrijf zit momenteel in de pilotfase
van ePI en begint ‘eenvoudig’; de uitrol in de EU is
gepland voor 2024. Het proces loopt, maar het is niet
eenvoudig.

NVFG RegNed Najaarsbijeenkomst
"Digital Innovation: impact on 

product information"

Verslag 3 november 2022



NVFG-secretariaat
Leidsestraatweg 41D
3443 BP Woerden

085 - 00 43 084
info@nvfg.nl
www.nvfg.nl

KNMP Geneesmiddelen Informatie Centrum 
De laatste spreker, mevrouw Atty Hielema, is
hoofdredacteur van het Informatorium
Medicamentorum, de leidende database met
medicijninformatie in Nederland t.b.v. apothekers.

Naast de uitgave in boekvorm is de informatie
beschikbaar op de website Kennisbank (een
abonnement is nodig voor toegang hiertoe). De
Kennisbank wordt real-time bijgewerkt, bevat ook
informatie over off-label gebruik en betreft alles waar
apothekers mee te maken kunnen krijgen (behalve
informatie over medicijnen ook vaccins, diagnostica,
medische hulpmiddelen, vitamines en parenterale
voeding en farmaceutische ingrediënten). 
De bronnen die het Informatorium en de Kennisbank
voeden zijn zeer divers; SmPCs, nieuwe registraties,
behandelingsrichtlijnen, bijgewerkte informatie in de
G-standaard, bijgewerkte informatie in het
Kinderformularium, medische tijdschriften,
bijwerkingen, praktijkervaring. Bij bijvoorbeeld SmPCs
is het lastig om te weten wat precies gewijzigd is, de
spreker vindt het dan ook erg positief dat dat
gemakkelijker gaat worden (al duurt 2024 wel erg
lang).

Digitale innovatie aan de Kennisbank leidt tot meer
individualisering, op verzoek van de beroepsgroep. Er
zijn doorklikmogelijkheden naar aanvullende
informatie, naast het algemene overzicht over een
middel. Men is ook bezig om apart informatie voor
volwassenen en voor kinderen aan te bieden. 
Het Informatie Centrum is ook verantwoordelijk voor
de apotheek.nl app. Vernieuwingen die daar spelen
betreffen gepersonaliseerde informatie voor
gebruikers, men werkt samen met thuisarts.nl en is
bezig om samen met het CBG ‘Medicijn in het kort’ aan
te bieden. Er is ook een link met de Geneesmiddel
Informatie Bank van het CBG. Updates aan
apotheek.nl lopen parallel aan wijzigingen aan het
Informatorium.

n de toekomst wil de KNMP ‘Mijn IM’ (Informatorium
Medicamentorum) ontwikkelen, een
gepersonaliseerde IM omgeving voor de apotheker
om snel en op maat te voorzien in zijn/haar
informatiebehoefte. 

Er wordt gevraagd of er ook internationale
samenwerkingen zijn tussen apothekersverenigingen.
Vanwege lokale verschillen niet heel veel, al zijn er
voor Centraal geregistreerde producten natuurlijk
overeenkomsten. Het Kinderformularium wordt, in een
pilot, ook in een paar andere landen gebruikt.
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-Hoe voorziet men toegang voor gebruikers die
geen/beperkt mobiele applicaties gebruiken?
Papieren productinformatie blijft bestaan, naast
ePI. Om te stoppen met papieren
productinformatie moet de wetgeving aangepast
worden. Papier blijft nodig, maar misschien niet in
alle gevallen.
Als bijsluiters een andere structuur krijgen,
verwacht men in eerste instantie minder
toegankelijkheid voor gebruikers?                       
 Door de structuur van ePI kan gerichtere
informatie gegeven worden, alleen die informatie
die nodig en/of gewenst is (minder afleiding).
Dubbel werk is waarschijnlijk niet te vermijden bij
het testen in het begin, maar als de nieuwe
structuur blijkt te werken wordt het gemakkelijker.
De QRD-template zal in de toekomst 1 van de
opties zijn, nu is het de ‘gouden standaard’ voor
duidelijkheid en harmonisatie.

Paneldiscussie
Een levendige discussie ontstaat, met veel vragen.

Ondervindt Boehringer Ingelheim uitdagingen met
hun structuur bij het aanbieden aan EMA?          
 Men streeft naar maximale flexibiliteit,
onafhankelijk van een bepaalde ‘backbone’ (XML).
Versiecontrole is ook mogelijk met dit systeem, en
is zelfs makkelijker, per onderdeel is duidelijk of en
zo ja wanneer wijzigingen zijn aangebracht.
Waarom kiest EMA nu voor XML als ‘backbone’?
Om dicht bij QRD-template te blijven, dat maakt
het makkelijker voor kleine(re) bedrijven. Een
database is aantrekkelijk, maar niet praktisch voor
ieder bedrijf.
Welke controle vindt plaats op de informatie die
binnenkomt? Off-label informatie kan niet door
een registratiehouder gegeven worden, maar is
mogelijk wel relevant voor de gebruiker. Er zal
geen controle plaatsvinden op derde partijen, er
moet vertrouwen zijn van andere partijen als
additionele informatie toegevoegd wordt.


