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Disclaimer 
 
Alle informatie in dit handboek is met zorg samengesteld. Het kan echter mogelijk zijn dat de 
inhoud van dit handboek incorrect, verouderd of incompleet is. De schrijver aanvaardt dan 
ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door 
gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit 
handboek verstrekte informatie.  
 
Wanneer u informatie in dit handboek tegenkomt, waarvan u weet of denkt te weten dat deze 
onjuist is, dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar 
y.raaijmakers@nvpf.nl 
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1.!Inleiding!
 
Op 1 januari 2015 worden 33 specialistische geneesmiddelen, behorende tot de groep 
‘overige oncolytica’ overgeheveld. De minister heeft de overheveling op 15 mei 2014 
aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Deze brief is opgenomen in bijlage 1 van 
dit handboek.  
 
Overheveling van specialistische geneesmiddelen naar de ziekenhuizen betekent dat deze 
geneesmiddelen van de te verzekeren prestatie ‘farmaceutische zorg’ worden uitgesloten en 
daarmee niet langer zijn opgenomen in het GVS. De aanspraak van de verzekerde wordt 
ondergebracht onder de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg, zoals medisch-
specialisten die bieden’. De daarbij behorende financiering wordt overgeheveld van de 
extramurale bekostiging (de openbare apotheek, apotheekhoudende huisarts en poliklinische 
apotheek) naar het ziekenhuiskader. 
 
Redenen voor de minister om geneesmiddelen over te hevelen zijn het komen tot een 
eenduidige aanspraak, realiseren van lagere geneesmiddelprijzen via het bevorderen van 
scherpe inkoop door de ziekenhuizen en kwaliteitsverhoging c.q. doelmatigheidsverhoging 
van de totale behandeling, door de nauwe samenwerking tussen (ziekenhuis-) apotheker en 
arts met betrekking tot de medicatie.  
 
In 2012 is gestart met het overhevelen van de TNF-alfaremmers. In 2013 zijn groeihormoon 
en enkele orale oncolytica overgeheveld, gevolgd door de fertiliteitshormonen in 2014. En in 
2015 vindt nu de overheveling plaats van een groot deel van de resterende orale oncolytica 
die momenteel nog vallen onder de aanspraak farmaceutische zorg. 
 
De minister heeft aangegeven voorlopig nog geen besluit te nemen over de over te hevelen 
groepen geneesmiddelen na 2015. Wel zal het ministerie van VWS gepast gebruik 
stimuleren (samen met de beroepsgroepen, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, fabrikanten 
en zorgverzekeraars) omdat dit leidt tot kwaliteitsverhoging en een daling of lagere stijging 
van uitgaven.  
 
In de tweede helft van 2014 zal VWS opdracht geven voor een breed onderzoek naar de 
effecten van de overheveling. Het is van groot belang dat zal worden onderzocht of de 
beoogde effecten van de overheveling ook daadwerkelijk in de praktijk worden gerealiseerd. 
Daarnaast zal goed in kaart moeten worden gebracht welke zaken kunnen worden 
verbeterd. De minister zal de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken voor het bepalen van 
het toekomstige beleid rond eventuele nieuwe overhevelingen. 
 
Ziekenhuizen hebben reeds ervaring opgedaan met de voorbereidingen en uitvoering van 
activiteiten die samenhangen met de overheveling. Om de ziekenhuizen te ondersteunen bij 
de voorbereidingen is er tot nu toe ieder jaar een ‘handboek overheveling’ verschenen. In de 
eerder verschenen handboeken is ingegaan op de specifieke groepen geneesmiddelen die 
werden overgeheveld, maar was tevens uitgebreide informatie opgenomen over 
organisatiemodellen voor levering en toediening, farmaceutische zorgproces, wet- en 
regelgeving en bekostiging. Veel van de informatie uit deze eerder verschenen handboeken 
is tevens bruikbaar voor de overheveling in 2015. Deze handboeken zijn opvraagbaar via de 
betrokken brancheorganisaties. Het handboek ‘Overheveling orale oncolytica 2015’ zal 
daarom alleen ingaan op zaken die specifiek gelden voor de overheveling van 2015. Tevens 
zullen nog ‘lessons learned’ uit eerdere overhevelingen worden meegenomen.  
 
 
 
!



 

 5 

2.!Over!te!hevelen!geneesmiddelen!

2.1!De!geneesmiddelen,!landelijke!uitgaven!en!aantallen!patiënten!
De geneesmiddelen die worden overgeheveld per 1 januari 2015 zijn de middelen tegen 
kanker die niet in 2013 zijn overgeheveld. Het zijn geneesmiddelen die behoren tot de 
volgende groepen: alkylerende middelen, antimetabolieten, alkaloïden en overige natuurlijke 
producten, cytotoxische antibiotica en verwante verbindingen, overige oncolytica en 
immunosuppressiva. De geneesmiddelen mercaptopurine en methotrexaat worden niet 
overgeheveld, aangezien deze een niet-oncologische hoofdindicatie hebben.  
 
In tabel 1 zijn opgenomen de stofnamen, namen zoals ze in 2014 in de handel verkrijgbaar 
zijn (specialité en generiek) met de uitgaven, aantal gebruikers en de gemiddelde kosten per 
gebruiker voor het jaar 2013. 
 
In 2013 bedragen de totale uitgaven aan deze middelen € 24.846.251 en het aantal 
gebruikers bedraagt 26.351 (www.gipdatabank.nl).  
 
 
Over te hevelen geneesmiddelen in 2015 2013     

  Gebruikers 

Totale 
kosten 

per 
gebruiker 

L01A ALKYLERENDE MIDDELEN 2.281.256     

L01AA01 Cyclofosfamide (Endoxan ®)  97.123 1.744 56 

L01AA02 Chloorambucil (Leukeran ®)  319.920 1.365 234 

L01AA03 Melfalan (Alkeran ®)  148.250 1.021 145 

L01AB01 Busulfan (Myleran ®, Busilvex ®)  4.803 31 155 

L01AC01 Thiotepa (Tepadina ®) 0   
L01AD02 Lomustine (Belustine ®)  130.760 426 307 

L01AX03 Temozolomide (Temodal ®, temozolomide)  1.580.400 1.063 1.487 

    
L01B ANTIMETABOLIETEN 18.885.406     

L01BB03 Tioguanine (Lanvis ®, tioguanine)  531.530 1.192 446 

L01BB05 Fludarabine (Fludara ®, fludarabine)  947.440 492 1.926 

L01BC01 Cytarabine (Depocyte ®, cytarabine) 0   
L01BC06 Capecitabine (Xeloda ®, capecitabine)  17.396.400 11.904 1.461 

L01BC53 Tegafur combinatiepreparaten (Teysuno ®)  10.036 11 912 

    
L01C ALKALOIDEN EN OVERIGE NATUURLIJKE 
PRODUCTEN 254.422     

L01CA01 Vinblastine (vinblastine) 106 2 53 

L01CA02 Vincristine (vincristine) 396 15 26 
L01CB01 Etoposide (Vepesid ®, Eposin ®, Toposin ®, 
etoposide)  253.920 616 412 

L01CB02 Teniposide (Vumon ®) 0   
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L01D CYTOTOXISCHE ANTIBIOTICA EN VERWANTE 
VERBINDINGEN 1.061     

L01DA01 Dactinomycine (Lyovac ®)  0   
L01DB03 Epirubicine (Farmorubicine ®, epirubicine)  119 4 30 

L01DB06 Idarubicine (Zavedos ®, idarubicine)  0   
L01DB07 Mitoxantron (mitoxantron) 376 2 188 

L01DC01 Bleomycine (Bleomedac ®, bleomycine)  247 6 41 

L01DC03 Mitomycine (Mitomycin-c ®)  319 2 160 

    
L01X OVERIGE ONCOLYTICA 2.963.827     

L01XA01 Cisplatine (cisplatine) 336 8 42 

L01XB01 Procarbazine (Natulan ®)  99.884 169 591 

L01XX01 Amsacrine (Amsidine ®) 0   
L01XX05 Hydroxycarbamide (Hydrea ® en Hydroxyurea ®)  919.200 4.914 187 

L01XX11 Estramustine (Estracyt ®)  57.132 81 705 

L01XX14 Tretinoïne (alleen capsules) (Vesanoid ®)  70.705 76 930 

L01XX17 Topotecan (Hycamtin ®, topotecan)  704.870 291 2.422 

L01XX35 Anagrelide (Xagrid ®)  1.111.700 291 3.820 

    
L04A IMMUNOSUPPRESSIVA 460.279     

L04AX02 Thalidomide (thalidomide) 460.279 625 736 

    
L01DB02 Daunorubicin (Cerubidine ®) 0   
 
L01XE18 Ruxolitinib (Jakavi ®), in 2014 op de markt gekomen N.v.t.   

    
Totale uitgaven 24.846.251   

        Tabel 1 
 

Opmerking 1  
Van de stofnamen uit tabel 1 worden in verreweg de meeste gevallen alle handelspreparaten 
(generiek en specialité)  overgeheveld. De handelspreparaten die worden overgeheveld, zijn 
elk geregistreerd voor één of meerdere oncologische indicaties. Echter, indien een middel ook 
bij een niet-oncologische indicatie wordt voorgeschreven, bijvoorbeeld off-label, dan valt dit 
ook onder de overheveling.   
 
Let op! In een enkel geval worden niet alle handelspreparaten overgeheveld. Voor deze 

 overheveling geldt dit voor:  
- Siklos ® (hydroxycarbamide). Siklos ® is geregistreerd voor 

sikkelcelanemie) 
- Tretinoïne crème (Acid A ®, Treclinac ®). Dit is geregisteerd o.a. voor de 

behandeling van acne.  
Ze blijven via het GVS vergoed. 

 
Opmerking 2   
Een deel van de middelen wordt intraveneus toegediend en worden voornamelijk intramuraal 
gebruikt. Ze hebben nog wel een GVS-registratie, die per 1 januari 2015 wordt geschrapt. In 
de praktijk verandert dus waarschijnlijk niets. In bovenstaande tabel staan de uitgaven daarom 
op “0”.  
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Opmerking 3 
Het patent van Xeloda ® is inmiddels verlopen en een goedkopere generieke variant is 
beschikbaar. Hierdoor zijn de kosten per gebruiker inmiddels gedaald.  
 
Opmerking 4 
Het middel daunorubicin stond ten onrechte niet op de bijlage van de brief van de minister van 
VWS aan de Tweede Kamer (zie bijlage 1) maar wordt wèl overgeheveld. 

 
De landelijke uitgaven en aantallen patiënten van het jaar 2010 tot en met 2012 zijn 
opgenomen in bijlage 2 van dit handboek.  
 
De over te hevelen geneesmiddelen worden oraal, intraveneus, intravesicaal, intrapleuraal, 
intraperitoneaal, intrathecaal, intramusculair, intralaesionaal, subcutaan of per regionale 
perfusie toegediend. De middelen die poliklinisch worden voorgeschreven en thuis worden 
gebruikt, zijn middelen voor oraal gebruik. Toediening in de thuissituatie hoeft niet door een 
verpleegkundige plaats te vinden. De niet orale middelen worden enkel intramuraal 
toegepast. In bijlage 3 van dit handboek is een overzicht opgenomen van de 
geneesmiddelen met hun toedieningsvorm en hun toepassing intramuraal of extramuraal.  
 

2.2!Indicaties!en!off>label!
Naast de geregistreerde indicaties, die vooral bij de oncologie voorkomen, worden deze 
geneesmiddelen ook bij enkel andere indicaties off-label voorgeschreven. In bijlage 4 staat 
een overzicht per stofnaam van de geregistreerde indicaties en off-label toepassingen.   
 

2.3!De!voorschrijvers!
De geneesmiddelen worden voorgeschreven door de volgende medisch specialisten: 
  

1. Internist-oncologen 
2. Kinderoncologen 
3. Hematologen 
4. Longartsen 
5. Neurologen  
6. Reumatologen 
7. Nefrologen 
8. Immunologen 
9. Dermatologen 
10. MDL-artsen  

 
Het is ook mogelijk dat huisartsen in enkele gevallen de over te hevelen medicatie ook nog 
voorschrijven als herhaalmedicatie. Dit is niet wenselijk en zou na de overheveling niet meer 
moeten kunnen.  
 

2.4!Informeren!patiënten!over!de!overheveling!
De patiënten dienen tijdig te worden geïnformeerd over de mogelijke veranderingen die de 
overheveling voor hen met zich meebrengt.  
 
In geval de geneesmiddelen reeds door de poliklinische apotheek worden verstrekt, zal de 
poliklinische apotheek dit waarschijnlijk vanaf 2015 in opdracht doen van het ziekenhuis, 
echter voor de patiënt zal er niets veranderen. Uit onderzoek blijkt dat dit percentage 
patiënten landelijk gezien ongeveer 50% bedraagt. De andere 50% patiënten krijgt de 
medicatie nog verstrekt door de openbare apotheek of apotheekhoudende huisarts. Voor 
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hen verandert de wijze van het in bezit krijgen van het geneesmiddel meestal door de 
overheveling wel.  
 
Uit het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) kan worden achterhaald welke 
geneesmiddelen aan welke patiënten zijn voorgeschreven.  
 
De volgende zorgverleners kunnen de patiënten informeren over de verandering: openbare 
apotheken, apotheekhoudende huisartsen, poliklinische apothekers, ziekenhuisapothekers, 
verpleegkundigen en natuurlijk de voorschrijvers zelf. De voorschrijvers hebben naar aller 
waarschijnlijkheid het beste zicht op welke patiënten de over te hevelen middelen vanaf 1 
januari 2015 gebruiken. Het ligt dan ook voor de hand dat zij een belangrijke rol spelen bij 
het informeren van de patiënt over de mogelijke wijzigingen.  
 
Naast het mondeling informeren van de patiënt, is het raadzaam om dit ook schriftelijk te 
doen. In bijlage 5 is een voorbeeldbrief opgenomen. Deze kan per post of e-mail worden 
opgestuurd of worden meegeven bij een bezoek aan de arts. Indien u deze voorbeeldbrief 
wilt gebruiken, kunt u het Word-bestand opvragen via y.raaijmakers@nvpf.nl.  
 
Daarnaast kunt u de volgende methoden gebruiken om de patiënt te informeren: 
 

- Bericht op de website van het ziekenhuis 
- Brief verstrekt door poliklinische apotheek met de boodschap dat de patiënt tot 1 

januari 2015 het geneesmiddel vrijwillig bij de poliklinische apotheek kan ophalen. 
En dat dit vanaf 1 januari 2015 verplicht is. 

- Informeer de openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen (bijvoorbeeld 
via bestaande samenwerkingsstructuren in de regio) over de wijziging met tevens 
het verzoek hun patiënten hierover te informeren. 

- Poster in de wachtkamers van de medisch specialisten met informatie waar de 
patiënt deze geneesmiddelen kan ophalen.  

 
 

 
 

Tip: 
 

 
1. Indien de patiënten daadwerkelijk per 1 januari 2015 door een andere 

apotheek het geneesmiddel krijgt geleverd, is het van belang om de 
patiënten niet té ver voor die datum te informeren. Want mogelijk is tegen 
die tijd de therapie gewijzigd of in het ongunstigste geval is de patiënt 
overleden.  

 !
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3.!De!bekostiging!en!financiering!

3.1!Landelijke!uitgaven!en!aantallen!patiënten!!
In het kader van de overheveling hevelt VWS jaarlijks budget over van de te verzekeren 
prestatie ‘farmaceutische zorg’ naar de te verzekeren prestatie ‘medisch specialistische 
zorg’. Hieronder vallen de kosten voor de geneesmiddelen, hulpmiddelen (zoals 
injectiemateriaal) en de kosten voor de farmaceutische zorg (distributie) van de 
geneesmiddelen. In tabel 2 is te zien wat de uitgaven zijn aan de over te hevelen middelen in 
2015 en met welke bedragen het macrokader ziekenhuizen de komende jaren voor deze 
middelen wordt opgehoogd.  
 

  
Totale uitgaven aan 

oncolytica die per 1 januari 
2015 worden overgeheveld 

Ophoging 
macrokader 

ziekenhuizen voor 
over te hevelen 

oncolytica in 2015 
(excl. ruxolitinib) 

Ophoging 
macrokader 

ziekenhuizen voor 
overheveling 
ruxolitinib*  

 
2010 

 
31.744.734   

 2011 29.706.056 
  2012 26.558.422 
  2013 25.007.551 
  2014 nog onbekend 
  2015   25.250.000 7.900.000 

2016   25.500.000 nader te bepalen 
2017   25.760.000 nader te bepalen 
2018   25.760.000 nader te bepalen 

 
Tabel 2 

 
Het middel ruxolitinib is in 2014 op de markt gekomen. Bij een marktpenetratie van 75% in 
2015 kost dit middel tussen de € 4,7 en € 11 miljoen. Gemiddeld bedraagt dit € 7,9 miljoen 
(op basis van een berekening van het Zorginstituut Nederland). 
 
In de overheveling worden dus alle kosten in de extramurale farmacie (zowel de kosten voor 
het geneesmiddel (Apotheek Inkoop Prijs, AIP) als de kosten voor farmaceutische zorg van 
de apotheek (distributie, WMG-regel) overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. De declaratie 
van geneesmiddelen vanuit het ziekenhuis naar de zorgverzekeraar gaat anders dan vanuit 
de openbare apotheek; de geneesmiddelkosten worden met een add-on gedeclareerd. 
Indien geen add-on is toegekend, zijn de geneesmiddelenkosten en de kosten voor 
farmaceutische zorg (distributie) onderdeel van het DBC-zorgproduct. Onderstaand wordt 
hier nader op ingegaan. 
 

3.2!Bekostiging!geneesmiddel!
Voor alle over te hevelen oncolytica in 2015 zal door de NZa een add-on worden 
vastgesteld. De add-on is een aparte declaratie-code die bedoeld is voor geneesmiddelen 
die te duur zijn en te ongelijk verdeeld over patiënten om vanuit het DBC-zorgproduct te 
betalen. Veel van de middelen die in 2015 worden overgeheveld, betreft goedkope 
behandelingen die op zich ook prima kunnen worden bekostigd via het DBC-zorgproducten. 
Echter omdat de NZa niet meer in de gelegenheid is om de consequenties te beoordelen, 
waaronder de consequenties voor ziekenhuizen, wordt voor deze middelen in 2015 een add-
on vastgesteld. De NZa stelt een maximale prijs voor de add-on vast. Let op: in de 
onderhandelingen tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis kan een lagere declaratieprijs 
worden afgesproken. 
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De procedure 2015 t.a.v. beoordeling welke geneesmiddelen in aanmerking komen voor 
add-on bekostiging zal er anders uitzien dan tot en met 2014 het geval was. De beleidsregel 
BR/CU-2125, zoals gepubliceerd op www.nza.nl, beschrijft de nieuwe procedure. De nieuwe 
procedure gaat uit van een tweezijdige aanvraag: minstens één zorgaanbieder en minstens 
één zorgverzekeraar, al dan niet door tussenkomst van de branchepartij, kunnen een add-on 
aanvraag gezamenlijk indienen voor een geregistreerde combinatie van stofnaam en 
indicatie. De NZa betrekt een gezamenlijk advies van vertegenwoordigers van 
zorgaanbieders (NVZ, NFU, ZKN en ActiZ) en zorgverzekeraars (ZN) en de zienswijze(n) 
van de registratiehouder(s) in haar besluitvorming over een wijzigingsverzoek van de add-on 
lijst. Veldpartijen richten hiertoe een adviescommissie op. De adviescommissie zal 
operationeel zijn in november 2014. Dan zullen de beoordelingscriteria van de 
adviescommissie worden gepubliceerd. Een belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling van 
aanvragen, is dat geneesmiddelen waarvan de kosten zonder problemen voor de 
kostenhomogeniteit van de DBC kunnen worden opgenomen in bijbehorende DBC-
zorgproducten, in principe geen aparte add-on prestatie dienen te krijgen. 
 
De adviescommissie zal de NZa onder andere adviseren over of alle in 2015 over te hevelen 
orale oncolytica in de toekomst wel een add-on status moeten behouden of dat deze op 
basis van de beoordelingscriteria van de adviescommissie per 2016 (of 2017) kunnen 
worden bekostigd via het DBC-zorgproduct.   
 
Een add-on geneesmiddel dient altijd te worden gekoppeld aan een DBC-zorgproduct.   
 

3.3!Bekostiging!van!farmaceutische!zorg!!
Landelijk worden de geneesmiddelenkosten incl. de kosten voor farmaceutische zorg (kosten 
gemaakt door de apotheek, minus de clawback) overgeheveld naar de te verzekeren 
prestatie ‘geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die bieden’.  
 
De kosten voor farmaceutische zorg bestaan uit minimaal de volgende onderdelen:  
 

- Kosten voor arbeid (apothekersassistente, apotheker, administratief medewerker) 
o Minuten arbeid x kostprijs per functie 
o Denk naast het klaarmaken van het recept en de medicatie-overdracht ook 

aan bijkomende arbeid voor de financiële afhandeling van de 
verstrekkingen. 

- overheadkosten apotheek 
- bezorgkosten 
- Rentekosten 
- Spillagekosten 

 
Deze kosten maken dus ook onderdeel uit van het te onderhandelen budget tussen 
ziekenhuis en zorgverzekeraar.  

 
 

Tip: 
 
 

2. Er kunnen, voor de interne verrekenprijzen of de tarieven die het 
ziekenhuis afspreekt met een externe apotheek, verschillende 
kostprijsberekeningen worden gemaakt, bijvoorbeeld voor een Eerste 
Uitgifte, vervolguitgifte, extra begeleiding zoals een prikinstructie en 
bezorging. Algemeen kan worden gesteld dat het tarief voor 
farmaceutische zorg van geneesmiddelen die zijn overgeheveld hoger is 
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dan het gangbare (WMG)-tarief omdat: 
1.  De geneesmiddelen duurder zijn (hogere voorraadkosten)  
2. Er een groter financieel risico is bij spillage (bijvoorbeeld bij het 

verlopen van de houdbaarheid in het ziekenhuis)  
3. De administratieve kosten voor de financiële verwerking hoger zijn 

(door het ontbreken van een goede koppeling tussen het Apotheek 
Informatie Systeem en het Ziekenhuis Informatie Systeem).  

 
De binnen het ziekenhuis overeengekomen kostenvergoeding voor farmaceutische zorg 
dienen vervolgens gedekt te worden door het DBC-zorgproduct, net zoals de zorg die 
verschillende andere zorgverleners in het ziekenhuis verrichten. Vervolgens kunnen ze 
worden toegekend aan de apotheek van het ziekenhuis (of aan de medisch specialist, 
afhankelijk van het model dat binnen het ziekenhuis wordt gekozen).  

 
 

Tip: 
 
 

3. Het is belangrijk om een dekkende vergoeding met zorgverzekeraars af te 
spreken voor de kosten van farmaceutische zorg. De kosten van deze zorg 
zijn ten opzichte van de geneesmiddelenkosten hoog en kunnen zeker niet 
worden bestreden uit eventuele marges op inkoop (kortingen).  

 

3.4!Afspraken!met!zorgverzekeraars!!
Voor het maken van financiële afspraken met de diverse zorgverzekeraars, is het van belang 
een goede prognose te maken van de te verwachten kosten per jaar per zorgverzekeraar. 
Hierbij kan input worden geleverd door voorschrijvers, apothekers en medewerkers van de 
financiële afdeling. 
 
De prognose kan per geneesmiddel bestaan uit o.a.: 
 

1. Aantal patiënten 
2. Gemiddeld gebruik per patiënt 
3. Kosten van geneesmiddelen  
4. Kosten voor farmaceutische zorg (distributie) 
5. Verwachte groei of krimp door bijvoorbeeld: 

- wijziging in het aantal te behandelen patiënten (verschuiving 
patiëntenstromen). 
- introductie van nieuwe middelen of het uit patent gaan van bestaande 
middelen. 
- wijziging in declarabele indicaties (conform NZa-lijst) 
- wijzigingen in behandelprotocol 

 
Neem zo nodig in de prognose eventuele PM-posten op.  

 
 

Tips: 
 
 

4. Een apotheker of voorschrijver kan bij de onderhandeling met 
zorgverzekeraars over de geneesmiddelenkosten een belangrijke 
inhoudelijke bijdrage leveren. Betrek hen hierbij om te komen tot een 
dekkende vergoeding voor de kosten. 
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5. Neem in een contractbepaling op dat de kostenontwikkeling wordt 
gemonitord en dat in geval van introductie van nieuwe medicatie of 
ontwikkeling van het aantal patiënten dat afwijkt van de raming, de 
financiële afspraak hierover wordt aangepast.  

 
6. Er zijn zorgverzekeraars die in het contract opnemen dat indien een 

geneesmiddel meer dan € 1.000,- per maand kost, dit niet voor meer dan 
een maand afgeleverd mag worden. Hierdoor kunnen de kosten van 
transport sterk toenemen. Overleg met de afdeling die onderhandelt met de 
zorgverzekeraars hoe hiermee om te gaan.  

 
7. Bekijk hoe groot de impact is van het afleveren van hele verpakkingen 

geneesmiddelen (risicovolle stoffen, dus meer medicatie verstrekken dan 
door de arts voorgeschreven). Zie hiervoor ook paragraaf 5.4.   

 
Naast de prognose is het belangrijk om gedurende het jaar te monitoren of het verbruik van 
de middelen volgens verwachting is. Hier kan de apotheek een belangrijke bijdrage aan 
leveren.  
 
Met het oog op voorbereiding op eventuele financiële arrangementen voor producten met 
een relatief hoog kostenbeslag ontwikkelt VWS (het Buro Prijsarrangementen 
Geneesmiddelen) een scan voor op de markt verschijnende nieuwe unieke geneesmiddelen. 
VWS heeft aangegeven bereid te zijn deze lijst te delen. Mogelijk dat eind 2014 een eerste 
overzicht beschikbaar komt.  
 
Mogelijk komt uw ziekenhuis plafondafspraken met de zorgverzekeraar overeen. Dit 
betekent dat alle uitgevoerde DBC’s en add-ons gedurende het jaar gedeclareerd worden, 
maar dat dit maar tot een bepaald maximum vergoed wordt. Van belang is allereerst te 
weten of dit plafond geldt voor de totale productie van het ziekenhuis geldt, of dat er een 
plafond is voor de geneesmiddelen. Maak intern (apotheek, financieel management, 
voorschrijvers) goede afspraken hoe wordt bijgehouden hoe de kosten zich ontwikkelen en 
wat bij een naderend plafond een passende oplossing is. 
 

3.5!Overgangsregeling!van!zorgverzekeraars!
Middelen die in kuurschema’s gebruikt worden, moeten vanwege medicatieveiligheid bij het 
gebruik per kuur afgeleverd worden. Om te voorkomen dat door de overheveling problemen 
in de medicatieveiligheid ontstaan hebben zorgverzekeraars in ZN-verband afgesproken op 
de volgende wijze om te gaan met de overgang: 
 

• Alle per 2015 over te hevelen oncolytica die in kuurschema gebruikt worden, die in 
2014 worden afgeleverd en uiterlijk 5 januari 2015 worden gestart en waarvan de 
gebruikstermijn van de aflevering doorloopt in 2015, worden per kuur uitgeleverd en 
gedeclareerd in 2014. 

• Alle per 2015 over te hevelen oncolytica die continue gebruikt, die in 2014 worden 
afgeleverd en waarvan de gebruikstermijn van de aflevering doorloopt in 2015, 
kunnen voor maximaal een maand afgeleverd en gedeclareerd worden in 2014. 

 
 !
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3.6!Declaratie!bij!opname!in!andere!instelling!!
Indien de patiënt wordt opgenomen in een andere instelling dan waar het DBC-zorgproduct 
open staat, dan kan de add-on niet door deze instelling worden gedeclareerd. De add-on 
moet namelijk zijn gekoppeld aan het DBC-zorgproduct. Gaat de patiënt tijdelijk naar een 
andere instelling, dan kunnen de instellingen samen afspreken hoe dit het beste is te 
regelen: 
 

o het declarerend ziekenhuis blijft leveren en declareert bij de zorgverzekeraar  
o de patiënt wordt volledig aan het “nieuwe” ziekenhuis overgedragen.  
o Het tijdelijk ziekenhuis levert de medicatie en dit wordt door het andere ziekenhuis 

gedeclareerd. Hierbij kunnen de instelling onderling de geneesmiddelen 
verrekenen of fysiek de geneesmiddelen uitwisselen.  

 

3.7!Omgaan!met!BTW!
Het verrichten van diensten wordt belast met omzetbelasting, btw. Hierop bestaan echter 
uitzonderingen in de vorm van vrijstellingen.!
 !
De omzetbelasting kent twee vrijstellingen die van toepassing zijn op het verstrekken van 
(dure) geneesmiddelen. Er bestaat een ziekenhuis vrijstelling (art 11 eerste lid sub C 
Omzetbelasting). Deze regelt een btw-vrijstelling voor in het ziekenhuis opgenomen!
patiënten. Onder deze vrijstelling worden ook de verrichtingen die worden uitgevoerd in 
dagbehandeling verstaan.!
 !
Daarnaast bestaat er een medische vrijstelling voor handelingen die gericht zijn op de 
geneeskundige verzorging van de mens door beroepsbeoefenaren die een BIG-opleiding 
hebben gevolgd (art 11 eerste lid sub G Omzetbelasting).!
 !
Extramurale afleveringen!
Indien geneesmiddelen worden afgeleverd voor gebruik buiten de muren van het ziekenhuis, 
dan gelden de eerder genoemde vrijstellingen niet. In dat geval dient de levering van 
geneesmiddelen (in rekening gebrachte vergoeding voor medicatiekosten en kosten van 
afleveren) belast te worden met het btw-tarief van 6%. 
  
VWS heeft in oktober 2014 naar aanleiding van vragen en een voorstel van de NVZ en NFU 
nadere toelichting gegeven op hoe om moet worden gegaan met btw in relatie tot de 
overgehevelde geneesmiddelen. Deze brief is bijgevoegd in bijlage 6. 
 

3.8!Patiënten!en!het!buitenland!
Patiënten kunnen in het buitenland onder behandeling zijn van een arts en de daar 
voorgeschreven medicatie in Nederland willen halen. Zorgverzekeraars hanteren hierin geen 
uniform beleid. Daarom kan de patiënt of de apotheek het beste contact opnemen met de 
zorgverzekeraar over de vergoeding van de medicatie.   
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4.!Bevorderen!doelmatigheid!
 
Bij het bevorderen van doelmatigheid van deze geneesmiddelen wordt met zo weinig 
mogelijk geld een zo groot mogelijk resultaat bereikt. De kwaliteit van de farmacotherapie 
staat voorop bij de keuze voor een geneesmiddel. Vervolgens is doelmatigheidsbevordering 
mogelijk door het doelmatig voorschrijven door de arts, doelmatig afleveren door de 
apotheek en doelmatig gebruik van de geneesmiddelen door de patiënt. Deze items worden 
in dit hoofdstuk nader toegelicht. 
 

4.1!Doelmatig!voorschrijven!door!arts!
De keuze welk geneesmiddel een patiënt nodig heeft, is voorbehouden aan de behandelend 
arts. Voorschrijvers dienen zich in beginsel te houden aan de behandelrichtlijnen van de 
eigen beroepsgroep.  
 
Beschikbare generieke varianten 
Voor ongeveer 45% van de geneesmiddelen die in 2015 worden overgeheveld, zijn 
goedkopere generieke varianten op de markt beschikbaar. De generieke varianten staan 
vermeld achter de stofnaam in tabel 1 van hoofdstuk 2.  
 
Voor te schrijven hoeveelheid 
Bij een deel van de oncolytica krijgt een significant deel van de patiënten bijwerkingen, 
waardoor de therapie moet worden aangepast. Bij het voor te schrijven aantal 
geneesmiddelen kunnen doelmatigheidsafspraken worden gemaakt. Hierbij kan worden 
gedacht aan:  
 

1. Bij de start van een farmacotherapie voor een beperkt aantal dagen de medicatie 
voorschrijven (eerste uitgifte) in tegenstelling tot een vervolgrecept. Uiteraard is dit 
niet altijd van toepassing op medicatie die in een kuur wordt voorgeschreven.  

2. Het voor te schrijven aantal afstemmen op het volgende bezoek aan de arts, de 
therapie kan dan namelijk weer wijzigen.  

3. Het maximeren van de voor te schrijven hoeveelheid per keer 
4. De mogelijkheid om minder dan 1 maand voor te schrijven in de laatste levensfase 

van de patiënt.  
 
De kosten voor farmaceutische zorg van de apotheek per patiënt per jaar stijgen wel weer bij 
een beperking van aantal af te leveren medicatie. Zoek binnen uw ziekenhuis dus naar een 
optimum. En houd rekening met contractafspraken met de zorgverzekeraar. 
 

4.2!Doelmatig!afleveren!door!apotheek!
Bij doelmatig afleveren gaat het om de geneesmiddelenkosten en de kosten voor 
farmaceutische zorg bij het afleveren van het geneesmiddel.   
 
Met het ook op kostenbesparing is het wenselijk om de medicatie zoveel mogelijk af te 
leveren via de apotheek van het ziekenhuis als de patiënt toch al in het ziekenhuis aanwezig 
is. Tenzij er redenen zijn om dit anders te organiseren. Mocht de patiënt medicatie nodig 
hebben én geen afspraak in het ziekenhuis hebben, bespreek dan iedere keer met de patiënt 
hoe deze de medicatie in ontvangst wil nemen. Een aantal patiënten zal de voorkeur geven 
aan het ophalen in het ziekenhuis. Een andere groep patiënten wil het wellicht graag 
thuisbezorgd krijgen. Dit kan afhankelijk zijn van de reisafstand tot het ziekenhuis en de 
mobiliteit van de patiënt of diens verzorger. Realiseert u zich dat per definitie thuisbezorgen 
ook niet altijd als gewenst wordt ervaren (i.v.m. het thuis moeten blijven totdat de medicatie 
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wordt geleverd). Daarom is de kernboodschap: stem het iedere keer af met de individuele 
patiënt.  
 
Uit een onderzoek naar de tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde 
geneesmiddelen blijkt dat de mate van acceptatie van de reisafstand (indien de patiënt 
speciaal naar het ziekenhuis moet komen om het geneesmiddel op te halen) afneemt bij 
meer dan 16 km enkele reis. En bij 25 km enkele reis wordt deze reisafstand in de meeste 
gevallen onacceptabel gevonden. Maar er zijn ook patiënten die 10 kilometer onacceptabel 
vinden en anderen vinden 40 kilometer reizen geen probleem (Bron: onderzoek 
Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen, 5 juni 
2014).  

4.3!Doelmatig!gebruik!door!patiënt:!therapietrouw!
Doelmatigheid kan ook worden bereikt door de medicatie in te nemen volgens voorschrift 
van de arts. Hierdoor wordt gestreefd naar een optimaal behandelresultaat. De apotheek kan 
hierbij een rol spelen door het wegnemen van de oorzaken van onjuist gebruik 
(therapieontrouw). Het onnodig stoppen van een therapie of ondergebruik van het 
geneesmiddel kan worden gezien als een vorm van spillage van de reeds wel gebruikte 
geneesmiddelen. Het is van belang dat de therapietrouw met de patiënt wordt besproken en 
begeleid. Maak binnen het ziekenhuis afspraken welke rol de apotheek en de arts hierbij 
spelen.  

Cytostatica kunnen relatief veel bijwerkingen geven. Veel bijwerkingen kunnen ervoor zorgen 
dat de patiënt onvoldoende therapietrouw is. Daarom is het van belang om de bijwerkingen 
bij de patiënt goed te volgen. Dit kan door de patiënt aan te moedigen om zijn of haar  
bijwerkingen goed bij te houden (bijvoorbeeld in een dagboekje) en te bespreken met de 
arts. Hij kan dan overwegen om de dosering aan te passen.  

Onvoldoende therapietrouw kan binnen de oncologie aanwezig zijn en kan ernstige gevolgen 
hebben voor de respons. Een voorbeeld hiervan blijkt uit een onderzoek naar de 
therapietrouw bij orale oncolytica (met name onderzocht bij imatinib). Hieruit blijkt dat de 
therapietrouw bij CML varieert tussen 50 en 75%. 36% is op enig moment niet therapietrouw 
en slechts 14% is volledig therapietrouw (Noens, Blood 2009). Therapieontrouw is bij deze 
groep geassocieerd met slechtere behandeluitkomsten: als de therapietrouw < 80% is, wordt 
nooit een major molecular response (MMR) bereikt. Ook de event-free survival is lager voor 
therapieontrouwe patiënten versus therapietrouwe patiënten (59,8 versus 76,7%) (Ganesean 
Am j Hematol 2011). Therapieontrouw gaat verder gepaard met toegenomen resistentie 
(Sonpavde, Ann Oncol 2010).  

Recent is ook onderzoek verschenen naar de therapietrouw bij capecitabine. In het 
algemeen lijkt de therapietrouw bij deze groep goed te zijn (Timmers, Acta Oncologica 2014; 
Partridge, J Clin Oncol 2010; Krolop, BMJ Open 2013; Simons, Supp Care Cancer 2011; 
Muss, N Engl J Med 2009). Niettemin kan bij de therapieontrouwe subgroep interventie 
zinvol zijn (Krolop, BMJ Open 2013).  

Risicofactoren voor therapieontrouw zijn het optreden van bijwerkingen, onvoldoende 
voorlichting vooraf over deze bijwerkingen, een continue doseerregime, langdurige therapie 
en patiënten met beperkte sociale ondersteuning (bv alleenstaanden) (Verbrugghe, Cancer 
Treatment Reviews 2013; Timmers, Acta Oncologica 2014). 

Onderzoek naar interventies om therapietrouw te bevorderen is beperkt verricht. Gezien het 
bovenstaande is het wenselijk dat interventies en therapietrouwbegeleiding in 
onderzoeksverband worden uitgevoerd. De poliklinische apotheek is bij uitstek geschikt om 
een dergelijke interventie uit te voeren. Er zijn in Nederland verschillende 
onderzoeksgroepen die zich hiermee bezig houden. Zoek bij voorkeur samenwerking met 
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hen.  

Interventies op het gebied van doelmatig gebruiken dienen te worden afgestemd met de 
voorschrijver. Zo zal het beleid rondom therapietrouw in verhouding tot bijwerkingen bij een 
curatieve patiënt anders zijn dan bij een palliatieve patiënt. 

 !
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5.!Specialistische!farmaceutische!patiëntenzorg!

5.1!Medicatieverificatie!
Voordat het overgeheveld geneesmiddel wordt verstrekt is het van belang om na te gaan of 
dit geneesmiddel samen met de andere medicatie van de patiënt kan worden gebruikt. 
Hiervoor kan de apotheek één of meerdere bronnen raadplegen: 
 

! OZIS 
! LSP 
! Schriftelijk overzicht door patiënt of mantelzorg opgesteld 
! Patiëntendossier van het ziekenhuis 

 
De informatie uit bovenstaande bronnen dient bij de patiënt te worden verifieerd op juistheid 
en volledigheid. Uit onderzoek blijkt dat de schriftelijke bronnen zeker niet altijd 
overeenkomen met de actuele medicatie die de patiënt op dat moment gebruikt.  
 
Uit recent onderzoek van Significant blijkt dat ziekenhuizen bij het verstrekken van een 
overgeheveld middel in 73% van de gevallen een bron raadplegen. Bij 64% van de 
afleveringen wordt met de patiënt geverifieerd wat de actuele medicatie daadwerkelijk is. En 
95% van de ziekenhuizen geeft de informatie door aan de volgende ketenpartner. Zie tabel 3 
over de medicatieverificatie en medicatie-overdracht bij zowel overgehevelde medicatie als 
andere medicatie. 
 

 
Tabel 3 
 

5.2!Voorschrijven!volgens!behandelrichtlijnen!
De patiënt heeft aanspraak en recht op verantwoorde zorg overeenkomstig de stand van de 
wetenschap en de praktijk, zoals onder andere vastgelegd in behandelrichtlijnen. Artsen 
dienen volgens de richtlijnen voor te schrijven “duur waar het moet, goedkoop waar het kan. 
Voorschrijven conform behandelrichtlijnen en medische noodzaak gaat altijd voor financiële 
(budget) afspraken.  
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Op internet staan veel behandelrichtlijnen vermeld. Zoals bijvoorbeeld:  
 

www.hovon.nl 
www.nvmo.eu/diagnostiek_en_behandeling_adviezen_nvmocommissie_bom.htm 
www.oncoline.nl 
www.skion.nl 
www.eortc.be/clinicaltrials/ 
www.hematologieklapper.nl 
www.hematologienederland.nl/richtlijnen-
1http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp 

 
Daarnaast beschikken veel ziekenhuizen over websites met behandelprotocollen. Hierbij 
enkele verwijzingen naar deze websites: 
 

www.erasmusmc.nl/47396/388140/377271/Vademec_21_12_09_totaallll 
http://hematologiegroningen.nl/protocollen/ 
http://www2.hematologie-amc.nl/professionals 
http://www.hematologie.nl/klapper/index.html 

 
Voor thalidomide (Softenon®) dat bij multipel myeloom patiënten wordt toegepast en bij 
enkele immunologische aandoeningen, is er een thalidomide Risk Management Programma 
opgezet. Thalidomide heeft sterke teratogene effecten, hetgeen er in de jaren ‘50 toe heeft 
geleid dat veel kinderen misvormd zijn geboren. Dit is de reden dat bij gebruik van 
thalidomide er moet worden uitgesloten dat de patiënt zwanger kan raken en bekend is met 
de risico’s van het middel. Bij de start van de behandeling dient een arts een 
zwangerschapstest te doen. Daarnaast dienen betrouwbare anticonceptiva te worden 
voorgeschreven. De richtlijn is te vinden op http://www.knmp.nl/downloads/producten-
diensten/farmacotherapie/helpdesk-gic/.  Bespreek als arts en apotheker in het ziekenhuis 
hoe hieraan invulling wordt gegeven. 
 

5.3!Medicatiebewaking!
De meeste medicijnen die in 2015 worden overgeheveld, worden in kuurschema’s 
voorgeschreven. Dat betekent dat ze gedurende een bepaalde periode gebruikt worden, 
waarna een stopperiode wordt ingelast zodat het lichaam kan herstellen van de toxische 
effecten. Indien deze stopperiode niet in acht wordt genomen, is er een groot risico op zeer 
ernstige bijwerkingen.  
 
Er bestaan diverse systemen die ondersteunen voor een goede medicatiebewaking. Zo geeft 
de G-standaard in het Apotheek Informatie Systeem (AIS) soms een waarschuwing “houd 
rekening met mogelijke stopperiode”. Daarnaast is binnen de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuisapothekers (NVZA) de clinical rule “orale oncolytica met stopdatum” ontwikkeld 
(bijlage 7).   
 
De belangrijkste punten van de clinical rule zijn: 
- Zorg dat de assistenten op de hoogte zijn van de risico’s bij orale oncolytica. Laat ze 

bijvoorbeeld allemaal een rekentoets uitvoeren voordat ze bevoegd zijn om een 
oncolyticum na te kijken.  

-  Zorg dat de voorschrijvers op de juiste manier de orale oncolytica voorschrijven, Het is 
van belang dat op het recept de startdatum, eventuele stopperiode en stopdatum wordt 
vermeld. 

- Vermeld de inname- en stoptijden op het geneesmiddeletiket en instrueer de patiënt 
duidelijk over de inname van het geneesmiddel.  

- Nieuwe geneesmiddelen waarbij ook een stopperiode van toepassing is en niet staan 
vermeld op de clinical rule, zijn:  
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o pomalidomide 
o regorafenib 

 
 
Voor een goede doseringscontrole is het noodzakelijk dat de apotheek inzicht heeft in het 
kuurschema dat wordt voorgeschreven. Daarnaast is inzicht nodig in de berekening van de 
individuele doseringsaanpassing door de arts voor deze patiënt. Niet alleen in de 
doseringsaanpassing (percentage van de normdosering i.v.m. bijwerkingen of lever-
/nierfunctie) maar ook in de doseringsberekening. De lengte, het gewicht (of het 
lichaamsoppervlak) en de nierfunctie zijn minimaal noodzakelijk. 
 

5.4!Gereed!maken!risicovolle!stoffen!
Een aantal oncolytica vallen onder de categorie “risicovolle stoffen”. Helaas zijn deze nog 
beschikbaar in de handel in stuksverpakkingen, zoals strips. In tabel 4 zijn risicovolle stoffen 
opgenomen die alleen verkrijgbaar zijn in potjes.   

Stofnaam Merknaam 
Aantal stuks 

per 
verpakking 

AIP 
Aantal 

gebruikers  
per jaar 

  

Tioguanine Lanvis 25 € 98,13  1.192   
Melfalan Alkeran 25 € 44,01  1.021   
Chloorambucil Leukeran 50 € 52,77  1.365   
Tretinoïne Vesanoid 100 € 218,00  76   
Procarbazine Natulan 50 € 258,87  169   

Temozolomide 
Verschillende 
generieke 
merken 

5   1.063 

Sommige generieke 
merken zijn per potje 
verpakt, maar er zijn ook 
strips beschikbaar, vaak 
wel duurder.  

Tabel 4 

Het in het ziekenhuis veilig aanbreken van in potjes verpakte risicovolle stoffen, dient te 
geschieden onder streng gecontroleerde omgevingsomstandigheden met persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Dit is gezien de financiële investering niet voor ieder ziekenhuis 
rendabel. Om medewerkers van het ziekenhuis niet onnodig bloot te stellen aan deze 
risicovolle stof, worden hele onaangebroken potjes aan de patiënt meegegeven. Dit brengt 
naast de onnodige kosten ook een risico op onbedoeld doorgebruik van geneesmiddelen 
door de patiënt met zich mee. Bekijk in het ziekenhuis de mogelijkheden om op een veilige 
wijze deze risicovolle geneesmiddelen om te (laten) pakken. Indien dit onmogelijk is, stel 
vast hoe het  risico op verkeerd gebruik kan worden voorkómen. Hierover in de volgende 
paragraaf meer. 
 

5.5!Ter!hand!stellen!van!medicatie!
Aan de meeste patiënten kunnen deze geneesmiddelen via de apotheekbalie ter hand 
worden gesteld. Over het algemeen moeten patiënten na elke kuur terugkomen voor controle 
(bloedbeeld, progressie en bijwerkingen) en kunnen zij de geneesmiddelen meenemen 
vanuit de apotheek van het ziekenhuis.  
 
Transport 
Indien een kuur niet aan de apotheekbalie wordt afgeleverd maar wordt thuisbezorgd is het 
van belang dat het transport van de kuur veilig gebeurd, bijvoorbeeld door een transporteur 
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die op de hoogte is van de risico’s van deze middelen. Deze geneesmiddelen zijn over het 
algemeen niet geschikt om per post te versturen, gezien de toxiciteit van deze middelen.  
 
Afleveren van kuren 
Voor een juist gebruik van de geneesmiddelen en om onduidelijkheden te voorkómen, is het 
nodig om hele kuren af te leveren, ook al duurt de kuur langer dan 1 maand. Zo wordt 
bijvoorbeeld capecitabine soms voor 35 dagen afgeleverd, als het gegeven wordt tijdens de 
bestraling. Daarnaast is er ook van temozolomide een schema van 42 dagen.  
 
Indien er besloten wordt toch in een kuur te ‘knippen’, spreek dan als apotheek duidelijk met 
de behandeld arts af wat de af te leveren periode is, zodat iedereen is geïnformeerd.  
 
Bij geneesmiddelen die in een kuurschema gebruikt worden, is het grootste risico dat de 
stopperiode niet correct wordt aangehouden. In het kader van het voorkómen van 
overdosering is het van groot belang om op het geneesmiddelenetiket van het geneesmiddel 
de startdatum, stopperiode en stopdatum te vermelden. Dit is zeker van belang indien 
meerdere tabletten worden meegegeven dan voor de kuur nodig is (bij ontbreken van de 
mogelijkheid om risicovolle stoffen (geneesmiddelen) op een veilige wijze om te pakken).   

 
 

Tip: 
 
 

8. Indien meer tabletten worden meegegeven dan nodig zijn voor de kuur, 
(omdat het risicovolle stoffen betreft) kunt u de volgende 
voorzorgmaatregelen treffen om onbedoeld doorgebruik te voorkómen:  

1. patiënt op de stopdag bellen om er zeker van te zijn dat hij stopt 
met het innemen van de medicatie.  

2. Geef op het geneesmiddelenetiket aan dat er na de kuur nog x 
tabletten in het potje over zijn. 

3. Laat de patiënt de medicatie die over is, in het oorspronkelijke 
potje mee terug nemen naar de apotheek. Dit om te voorkómen 
dat de patiënt deze medicatie door gebruikt (dus meer gebruikt dan 
de kuur voorschrijft en gebruikt bij een volgende kuur met 
verwarring als resultaat). Laat dit de medewerker niet natellen, 
aangezien het risicovolle stoffen zijn. 

 
Mondelinge informatievoorziening 
Aangezien in veel ziekenhuizen de oncologische afdelingen veel informatie verstrekken aan 
de patiënten die oncologische middelen krijgen, dient de apotheek van het ziekenhuis met de 
afdelingen af te stemmen welke informatie door wie wordt gegeven en welke herhaling nodig 
is door de apotheek. Zo kan bijvoorbeeld de afdeling al informatie hebben verstrekt over 
indicatie, effect en bijwerkingen. Over het algemeen zijn verpleegkundigen en artsen minder 
goed op de hoogte van gebruikersinformatie van geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld het 
vermalen van tabletten.  
 
Innameschema bijvoegen 
Bij ingewikkelde innameschema’s zoals een kuur met lomustine en procarbazine, dient aan 
de patiënt een innameschema mee te worden gegeven.  
 
Speciale voorzorgsmaatregelen 
Achterhaal binnen uw ziekenhuis welke zorgprofessional welke informatie verstrekt aan de 
patiënt. Herhaling van de boodschap kan nuttig zijn, maar ook verwarrend als de boodschap 
niet hetzelfde is. Onderwerpen van informatievoorziening aan de patiënt kunnen zijn: 
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1. Omgaan met lichaamssappen 
Alle lichaamssappen moeten als besmet worden gezien bij deze cytostatica en dus 
ook als zodanig behandeld worden. Hierbij moet men denken aan braaksel, urine, 
faeces en bloed. Ook zijn er richtlijnen die vinden dat men voorzichtig moet zijn met 
zweet. In het algemeen geldt dat bij alle geneesmiddelen altijd handen gewassen 
moeten worden na inname. Bij cytostatica is dit nog meer van belang.   
 

2. Omgang met risicovolle stoffen door mantelzorg.  
Indien de patiënt hulp krijgt bij het innemen van de medicatie, is het raadzaam om de 
mantelzorg en patiënt goed voor te lichten bij het omgaan met risicovolle stoffen. Het 
is aan te bevelen om de patiënt zelf de medicatie uit de verpakking te laten halen, 
een glas water van tevoren klaar te zetten en na inname de handen te wassen 
(uitsluiten van de kans op besmetting via bijvoorbeeld een deurkruk).   

 
3. Weekdoos 

Indien een weekdoos voor geneesmiddelen wordt gebruikt door de patiënt, dan dient 
deze niet voor andere medicatie te worden gebruikt i.v.m. het risico op besmetting 
van de doos door het cytostaticum. Op het moment dat de kuur stopt, dient de doos  
zeer grondig te worden schoongemaakt. 

 

5.6!Medicatieoverdracht!
De Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (hierna te noemen Richtlijn 
Medicatieoverdracht) wordt herijkt en verder doorontwikkeld. Daarnaast wordt ingezet op de 
verbetering van de digitale informatiestromen en gegevensuitwisseling tussen zorgverleners 
en op het elektronisch voorschrijven. Het streven is om ne nadere toelichting op de richtlijn 
Medicatieoverdracht in de tweede helft van 2014 gereed te hebben. Vanaf 1 januari 2015 zal 
de Inspectie Gezondheidszorg scherper gaan toezien op het handelen van zorgverleners 
conform de richtlijn medicatieoverdracht. Naast de nadere toelichting op de richtlijn wordt de 
komende jaren door partijen gewerkt aan een complete herziening van de richtlijn 
Medicatieoverdracht. 
 
De strekking van de nadere toelichting van de richtlijn Medicatieoverdracht is onder andere 
dat er meer beleidsvrijheid komt voor de apotheker om het risico van een onvolledig 
medicatieoverzicht farmaceutisch af te wegen. Hiermee wordt bedoeld dat medicatie-
overdracht bij het afleveren van oordruppels minder relevant is (gezien het ontbreken van 
interacties) dan bij het afleveren van orale oncolytica.  
 
Een aantal cruciale onderdelen van het voorgeschreven gebruik van orale oncolytica die in 
kuurschema worden gebruikt (startdatum, stopdatum, stopperiode) kunnen niet in de 
daarvoor bedoelde velden in het Apotheek Informatie Systeem (AIS) worden vastgelegd. 
Daarom worden vrije tekstregels gebruikt om dit toch vast te leggen in het AIS en op het 
etiket. De veel gebruikte systemen OZIS en LSP bij de medicatieoverdracht vertonen helaas 
nog zwakke plekken als het gaat om etiketteksten die door de afleverende apotheek zelf 
worden getypt. Het is dus van groot belang om tijdig op een andere wijze aan de eerste lijn 
door te geven wat is afgeleverd met welke gebruiksadviezen. Dit kan bijvoorbeeld door alle 
kuren standaard per fax door te geven aan de eerste lijn. 
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Geachte voorzitter, 

In deze brief bericht ik u over de stand van zaken met betrekking tot de sinds 
2012 gestarte overhevelingen van specialistische geneesmiddelen van de 
“extramurale  aanspraak  farmaceutische  zorg”  naar  de  “intramurale  geneeskundige  
zorg”.  Daarnaast  wil  ik  ingaan  op  de  volgende  fase  van  de  overheveling  van 
medisch specialistische middelen, die is voorgenomen per 1 januari 2015. 
 
Waarom overhevelen? 
Het doel van dit traject is om bepaalde (dure) medisch-specialistische 
geneesmiddelen integraal en exclusief onder de ziekenhuisbekostiging te brengen 
en de verzekerde aanspraak op deze middelen eenduidig vast te stellen.  
Het gaat hier om geneesmiddelen die deel uitmaken van de medisch-
specialistische behandeling en als ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie 
worden toegediend. Het betreft hier (gedeeltelijk dure) geneesmiddelen tegen 
ernstige aandoeningen (zoals kanker), die uitsluitend door een medisch specialist 
worden voorgeschreven. De maatregel leidt er toe dat deze geneesmiddelen niet 
langer  onderdeel  zijn  van  de  aanspraak  “farmaceutische  zorg”  en  dus  in  het 
geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS) opgenomen zijn, maar als medisch-
specialistische zorg uitsluitend onder de aanspraak “geneeskundige zorg” komen 
te vallen. 
 
De achterliggende redenen voor deze maatregel zijn eerder aan uw Kamer 
gecommuniceerd en nader toegelicht in de voorhangbrief d.d. 11 mei 2011 
(Kamerstukken II 2010/2011, 29248, nr. 208). Kort gezegd beoogt de 
overheveling te komen tot een eenduidige aanspraak op zorg met deze 
specialistische geneesmiddelen om te voorkomen dat de patiënt de dupe wordt 
van financierings- en verstrekkingengeschillen tussen zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars. Tevens beoogt de maatregel het realiseren van lagere 
geneesmiddelprijzen via het bevorderen van een scherpe inkoop van deze 
geneesmiddelen door instellingen voor medisch-specialistische zorg.  
Tot slot is de overheveling gericht op een kwaliteitsverhoging c.q. 
doelmatigheidsverhoging van de totale behandeling, door de nauwe samenwerking 
tussen (ziekenhuis-) apotheker en arts met betrekking tot de medicatie. 
De overheveling stimuleert zodoende het maken van specialistische zorgpaden 
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rond de behandeling van patiënten met specifieke aandoeningen.  
Per 1 januari 2012 is gestart met het overhevelen van de TNF Alfaremmers. In 
2013 zijn de (dure) oncolytica en de groeihormonen overgeheveld, gevolgd door 
de fertiliteitshormonen per 1 januari 2014. 
 
Stand van zaken overhevelingen 2013 en 2014 
Resultaten monitoring 2013 
De Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV) heb ik gevraagd om de 
patiëntentoegang tot de zorg te monitoren ten aanzien van de TNF Alfaremmers 
(overgeheveld per 1 januari 2012), de oncolytica en de groeihormonen 
(overgeheveld per 1 januari 2013). Hiertoe heeft de Stichting EGV vragenlijsten 
voor patiënten opgesteld en een Helpdesk ingericht. 
De Stichting EGV heeft een eindrapportage uitgebracht over de overheveling van 
de oncolytica en groeihormonen (zie bijlage 3)1. Stichting EGV signaleert naar 
aanleiding van deze overheveling vanuit patiëntperspectief een aantal knelpunten, 
waarvan de voornaamste zijn: 

x Aanwijzingen dat patiënten mogelijk om niet-medische redenen geswitcht 
worden, dit geldt met name voor groeihormonen; 

x Opnieuw signalen dat informatie-uitwisseling over het medicatiedossier 
tussen ziekenhuis en openbare apotheker niet optimaal verloopt 
(medicatieoverdracht).  
 

Stichting EGV constateert dat de medicatieoverdracht tussen ziekenhuis- en of 
poli-apotheek en openbare apotheek niet altijd voldoende functioneert. In de 
volgende paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op knelpunten in de 
medicatieoverdracht en de oplossingen die daarvoor nodig zijn. 
 
Naast voornoemde knelpunten geven artsen aan zich wel eens belemmerd te 
voelen of daadwerkelijk belemmerd te zijn in het voorschijven van een duur 
geneesmiddel. Ik ga ervan uit dat dit ervaren knelpunt een relatie heeft met het 
knelpunt dat patiënten aangeven ten aanzien van switchen van geneesmiddelen 
om niet-medische reden. Dit knelpunt is niet zozeer een gevolg van de 
overheveling, maar houdt eerder verband met de wijze waarop het bestaande 
bekostigingssysteem in ziekenhuizen wordt toegepast en met afspraken die 
daarover tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen en binnen ziekenhuizen zelf 
worden gemaakt. Wanneer ziekenhuizen contracten hebben gesloten met 
zorgverzekeraars, ontvangt men voor het gehele ziekenhuis vaak een budget van 
desbetreffende zorgverzekeraars. Het is voor ziekenhuizen soms lastig deze 
budgetten op de juiste manier intern te verdelen en daarnaast ontbreekt soms de 
kennis bij voorschrijvers over de bekostiging. Hierdoor kunnen voorschrijvers het 
idee krijgen dat zij vanwege budgetkrapte (dure) geneesmiddelen niet meer 
mogen voorschrijven. Dat mag niet het geval zijn. Een voorschrijver dient altijd 
conform de stand van de wetenschap en de praktijk geneesmiddelen te kunnen 
voorschrijven. Duur waar het moet, goedkoop waar het kan. Voorschrijven 
conform behandelrichtlijnen en medische noodzaak gaat altijd voor financiële 
(budget) afspraken. De patiënt heeft aanspraak en recht op verantwoorde zorg 
overeenkomstig de stand van de wetenschap en de praktijk, zoals onder andere 
vastgelegd in behandelrichtlijnen.  
 
  
                                                
1 De evaluatie van de stichting EGV over de overheveling van de TNF Alfaremmers heeft u op 
28 mei 2013 van mij ontvangen (TK 2012-2013, 29248 nr. 250). 



 

 24 

 

 

 
 

Kenmerk 

366221-120363-GMT 

 

 
 
 

De Stichting EGV beveelt aan een taskforce in te stellen om te kijken of het 
systeem structureel aangepast kan worden om zodoende de ervaren problemen op 
te lossen. Ik ga niet mee in deze aanbeveling om een taskforce in te stellen. 
De problematiek dat voorschrijvers belemmeringen in het voorschrijven ervaren 
en wellicht hierdoor om niet-medische redenen patiënten switchen vind ik zeer 
zorgwekkend. Ik wil dit onderwerp agenderen in het Bestuurlijk Overleg Medisch 
Specialistische Zorg, dat onder leiding van VWS plaatsvindt. Een taskforce lijkt mij 
hiervoor nu niet de oplossing.  
 
Onderzoek naar medicatieoverdracht 
De Nederlandse Apothekers Coöperatie (Napco) heeft in samenwerking met 
Stichting EGV in 2013 een onderzoek gedaan naar medicatieoverdracht tussen 
ziekenhuis en openbare apotheek met betrekking tot de middelen die in 2012 en 
2013 zijn overgeheveld. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vorig jaar met de 
eindrapportage van Stichting EGV over de overheveling van de TNF Alfaremmers 
bekend gemaakt. Hoewel dit een kleinschalig onderzoek betrof, heb ik aangegeven 
eventuele gebrekkige gegevensuitwisseling een zorgwekkend signaal te vinden. 
Met name bij patiënten die oncolytica gebruiken is medicatieoverdracht tussen de 
openbare apotheker en de ziekenhuisapotheker van essentieel belang vanwege 
contra-indicaties en interacties. Openbare apothekers en ziekenhuisapothekers 
waren het niet eens met elkaar over de bevindingen van de Stichting EGV. Tijdens 
het Algemeen Overleg Geneesmiddelen op 6 juni 2013 heb ik daarom toegezegd 
onafhankelijk onderzoek te gaan doen naar medicatieoverdracht. 
De onderzoeksopzet van het onderzoek medicatieoverdracht in opdracht van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in gezamenlijkheid 
opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie (KNMP), de Associatie van Ketenapotheken (ASKA), De Nederlandse 
Apothekers Coöperatie (Napco), de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Nederlandse Vereniging voor Poliklinische 
Farmacie (NVPF), Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van 
Universitair medische Centra (NFU), Nederlandse Patiënten Consumenten 
Federatie (NPCF) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), onderdeel 
apotheekhoudende huisartsen.  
 
Dit onderzoek richtte zich op patiënten die gebruikmaken van overgehevelde me-
dicatie. Met dit onderzoek werd beoogd om de volgende drie primaire onderzoeks-
vragen te beantwoorden:  
1. Wordt het overgehevelde geneesmiddel afgeleverd op basis van een met de 
patiënt geverifieerd medicatieoverzicht?  
2. Wordt de overige medicatie afgeleverd op basis van een met de patiënt geveri-
fieerd medicatieoverzicht?  
3. Wordt na het starten/stoppen/wijzigen van een afgeleverd UA- of UR-
geneesmiddel (waaronder het overgehevelde geneesmiddel zelf) binnen 24 uur 
een bericht gestuurd naar andere relevante keten-partners en wordt dit bericht 
opgenomen in het apotheeksysteem van die partners?  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Significant. Het onderzoek kent een zeer hoge 
respons in vergelijking met andere onderzoeken van deze aard, namelijk van 31 
benaderde ziekenhuizen, hebben 26 ziekenhuizen patiënten benaderd om deel te 
nemen. Van deze ziekenhuizen hebben uiteindelijk 22 ziekenhuizen de 
vragenlijsten per patiënt over medicatieoverdracht na respons van de openbare 
apotheken ingevuld. In totaal zijn er 1694 patiënten benaderd voor het onderzoek, 
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1584 konden daarvan worden opgenomen in het onderzoek. Tot slot zijn 699 
openbare apotheekhoudenden benaderd, waarvan 383 hebben meegedaan aan 
het onderzoek.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat 73 % van de ziekenhuizen medicatiegegevens  
opvraagt bij de openbare apotheker; als het ziekenhuis overige medicatie 
verstrekt, wordt het medicatieoverzicht door circa 83 % geraadpleegd.; bij 92 % 
van de verstrekkingen stuurt het ziekenhuis binnen 24 uur een bericht aan de 
openbare apotheker. Opvallend is dat 14 van de 22 ziekenhuizen, die hebben 
meegewerkt aan het onderzoek, hoge scores haalden, terwijl 5 ziekenhuizen erg 
laag scoorden.  
Geconcludeerd kan worden dat de overdracht van medicatiegegevens op veel 
plaatsen goed gaat. Maar dat dit nog verder moet worden verbeterd. Hoe de 
overdracht was vóór de overheveling weten we niet.  Er is geen nulmeting  
gedaan. 
 
De patiëntveiligheid mag nooit in gevaar komen door gebrekkige 
gegevensuitwisseling en ICT. Digitale gegevensuitwisseling en goede ICT-
voorzieningen zijn van cruciaal belang. Dit is ook besproken en vastgelegd in de 
afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg Farmacie 
waarover ik u per brief van 9 april 2014 informeerde (Kamerstukken 2013-2014, 
29 477, nr. 284). Dit neemt niet weg dat partijen ook nu, zonder of met adequate 
ICT-infrastructuur, gegevensuitwisseling op een zo goed mogelijke manier moeten 
laten verlopen. Geconstateerd hieromtrent is dat er grote verschillen tussen 
ziekenhuizen bestaan. Verder leert het onderzoek dat de patiënt veel meer bewust 
betrokken moet worden om een compleet overzicht van zijn medicatie te krijgen. 
 
In bijlage 1 vindt u de uitwerking en de duiding door de begeleidingscommissie 
van de bovengenoemde onderzoeksvragen, in bijlage 4 vindt u het rapport 
Medicatieoverdracht van Significant. 
 
Vervolgacties naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek medicatie-
overdracht 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van Significant is besloten 
dat een herijking van de richtlijn Medicatieoverdracht van belang is. Dit is ook zo 
vastgelegd in de afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van het Bestuurlijk 
Overleg Farmacie (Kamerstukken 2013-2014, 29 477, nr. 284). Door de richtlijn te 
herijken trachten partijen de patiëntveiligheid beter te kunnen waarborgen, 
waardoor de noodzakelijke medicatieoverdracht zo dicht mogelijk bij een 
percentage van 100 komt. Daarnaast wordt ingezet op de verbetering van de 
digitale informatiestromen en gegevensuitwisseling en op het elektronisch 
voorschrijven. Concrete afspraken hierover zijn gemaakt tijdens het 
voorgenoemde Bestuurlijk Overleg Farmacie. Het streven is om de aanpassing van 
de richtlijn Medicatieoverdracht medio 2014 gereed te hebben. Vanaf 1 januari 
2015 zal de IGZ scherper gaan toezien op het handelen van zorgverleners conform 
de richtlijn Medicatieoverdracht. Daarnaast heeft de NVZA/ NVPF aangegeven een 
campagne te starten om hun leden op de hoogte te brengen van de uitkomsten 
van dit onderzoek en om verbeteracties af te spreken binnen de beroepsgroep om 
zodoende de patiëntveiligheid te kunnen waarborgen. 
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Voorlopige resultaten monitoring 2014 
Het NIVEL evalueert de overheveling van de fertiliteitshormonen die in 2014 heeft 
plaatsgevonden. Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat er vanuit 
patiëntperspectief aandacht nodig is voor de volgende punten: 

- Reistijd naar de apotheek; 
- Onduidelijkheid rondom de vergoeding van de hormonen c.q. hogere 

kosten; 
- Beschikbaarheid en levering van fertiliteitshormonen voor vrouwen die 

behandeling in het buitenland ondergaan. 
Ook zorgverleners geven een aantal aandachtspunten aan, zoals dat de 
geneesmiddelen niet altijd op voorraad zijn en dat er een beperktere keuze uit 
hormonen voor de behandeling is.  
 
Er zijn verschillende acties in gang gezet om bovenstaande aandachtspunten zo 
snel mogelijk op te lossen en de patiënt geen hinder te laten ondervinden van de 
overheveling. Daarnaast blijkt dat het geneesmiddel Leuproreline, dat nu nog in 
het Geneesmiddel Vergoeding Systeem (GVS) zit, inmiddels ook is geregistreerd  
voor vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen. Dit betekent dat ook 
Leuproreline overgeheveld moet worden naar de aanspraak op geneeskundige 
zorg. Leuproreline zal alleen voor vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen 
worden overgeheveld naar de aanspraak op geneeskundige zorg. In bijlage 2 van 
het GVS zullen nadere voorwaarden ten aanzien van Leuproreline worden 
vastgelegd.  
 
Hoe verder met de overheveling? 
Een duidelijke randvoorwaarde bij de overhevelingen is steeds geweest dat patiën-
ten geen hinder mogen ondervinden van de overhevelingen. Vanaf de start van de 
overhevelingen zijn de (eventuele) gevolgen voor de patiënt gemonitord. Daar-
naast hebben ook evaluaties vanuit ziekenhuizen en fabrikanten plaatsgevonden.  
Het beeld dat hieruit naar voren komt, is dat met de overheveling belangrijke 
stappen zijn gezet op weg naar de met de overhevelingen beoogde doelstellingen. 
Wel blijkt dat de medicatieoverdracht nog niet op alle plaatsen van het gewenste 
niveau is en dat er signalen zijn dat patiënten soms om niet-medische redenen 
geswitcht worden. 
Dit heeft mij er toe doen besluiten om een pas op de plaats te maken met 
betrekking tot de voorgenomen verdere overhevelingen van specialistische 
middelen. In 2015 zal slechts een beperkte groep geneesmiddelen voor 
overheveling in aanmerking komen. Met deze overheveling wordt de in gang 
gezette beweging om de oncolytica onder de aanspraak geneeskundige zorg te 
brengen afgerond. Het vervolg van de overheveling en het tempo waarmee dat 
gebeurt, hangt mede af van de uitkomsten van een evaluatie die ik in 2014 ga 
opstarten. In die evaluatie van de overhevelingen tot nu toe zullen de 
patiëntervaringen en de ervaringen van de zorgverleners en zorgverzekeraars in 
kaart worden gebracht. Ik vind het daarnaast van belang de “lessons  learned”  in  
kaart te brengen. Uit het veld (NFU, NVZ, NVZA, NFK, NVPF, ASKA, KNMP, Napco 
en patiëntenorganisaties) komt daarnaast het verzoek om ook de kwaliteit van 
zorg te gaan meten naar aanleiding van de overhevelingen. Ook dat zal ik doen. 
 
Ik zal in 2014 een brede evaluatie opstarten en daarbij meteen een nulmeting 
doen naar de kwaliteit van zorg op dit moment van de nog in 2015 en eventuele 
latere jaren nog over te hevelen middelen. Op deze manier is het in de toekomst 
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gemakkelijker eventuele veranderingen van de kwaliteit van zorg als gevolg van 
de overheveling te meten.  
 
Ten aanzien van de meting van kwaliteit van zorg zal aansluiting worden gezocht 
bij een aantal bestaande registraties van Dutch Institute for Clinical Auditing (DI-
CA) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). 
 
Overheveling per 2015 
In mijn brief aan de Tweede Kamer met betrekking tot de overheveling 2014 (Ka-
merstuk 29 248, nr. 250) heb ik aangegeven dat de volgende groepen specialisti-
sche middelen mogelijk in aanmerking zouden komen om overgeheveld te wor-
den: Immunoglobulinen, Hematopoietische groeifactoren (waaronder Epoëtines), 
overige Oncolytica, Multiple Sclerose-middelen, Weesgeneesmiddelen, Pulmonale 
Arteriële Hypertensie (PAH)-middelen, Hepatitis C middelen, HIV-remmers, Intra-
veneuze antibiotica, IJzerchelerende middelen, Immunosuppresiva bij orgaan-
transplantatie, middelen bij osteoperose/ hyperparathyroide. 
 
Met ingang van 1 januari 2015 hevel ik alleen de overige oncolytica (zie bijlage 2 
voor een volledig overzicht van over te hevelen middelen) over  van  de  “extramu-
rale  aanspraak  farmaceutische  zorg”  naar  de  “ziekenhuisaanspraak geneeskundige 
zorg”.  Ik  kies  voor  deze  groep gezien de interacties die deze middelen genereren 
met andere geneesmiddelen en gezien de samenhang met de al eerder overgehe-
velde oncolytica.  
Zoals aangegeven naar aanleiding van de onderzoeken die gedaan zijn door Stich-
ting EGV en Significant, staat voor mij voorop dat de patiënt geen hinder van de 
overheveling mag ondervinden en dat de patiëntveiligheid in geen geval in het 
geding mag komen. Daarom heb ik besloten tot deze pas op de plaats.  
 
Voorts is het het vermelden waard dat ziekenhuizen op dit moment ook de nieuwe 
add-on2 systematiek aan het implementeren zijn. Denk hierbij aan het aanpassen 
van de ICT-programma’s  en  administratie  in  ziekenhuizen.  Het  is  daarom  verstan-
dig ziekenhuizen in 2014 niet teveel te belasten met andere implementatietrajec-
ten, zoals de overheveling van specialistische middelen. 
 
Gepast gebruik 
Een pas op de plaats ten aanzien van het overhevelen van geneesmiddelen wil 
niet zeggen dat afspraken en nadere uitwerkingen ten aanzien van gepast gebruik 
niet gemaakt kunnen worden. Met de overheveling van de de TNF-Alfaremmers in 
2012 is gestart met een start-stopstudie en een doseringsstudie door de Reumato-
logen. Het blijkt dat onder andere door deze studie de volumes daadwerkelijk aan 
het dalen zijn. Van belang is gepast gebruik van geneesmiddelen te stimuleren, 
omdat dit leidt tot kwaliteitsverhoging en een daling of lagere stijging van uitga-
ven. Het ministerie van VWS zal met de beroepsgroepen, ziekenhuizen, patiënten-
organisaties, fabrikanten en zorgverzekeraars in gesprek gaan om gepast gebruik 
van de groepen middelen die per 2015 niet worden overgeheveld te bevorderen. 
Dit zou kunnen resulteren in het aanpassen van richtlijnen en het vaststellen van 
formularia. 
Zodoende kan de kwaliteit van de behandeling worden verbeterd en kunnen volu-
mes en uitgaven van deze middelen wellicht ook meer onder controle komen. De 
volgende groepen specialistische middelen komen naar aanleiding van de in het 

                                                

2 Binnen prestatiebekostiging zullen de dure geneesmiddelen via  zogenaamde  “add-on’s”  worden  bekostigd.  Als bij een 
DBC- zorgproduct een duur geneesmiddel wordt toegepast, wordt deze als een add-on –gekoppeld aan een DBC- zorgpro-
duct- gedeclareerd. Add-ons zijn overige zorgproducten, uitgedrukt in zorgactiviteiten, die bij een DBC-zorgproduct worden 
gedeclareerd.  
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voorjaar van 2013 gehouden veldconsultatie en de brief aan de Tweede Kamer 
met betrekking tot de overheveling 2014 (Kamerstuk 29 248, nr. 250) in aanmer-
king om gepast gebruik-afspraken te maken: Immunoglobulinen, Hematopoieti-
sche groeifactoren (waaronder Epoëtines), Multiple Sclerose-middelen, Weesge-
neesmiddelen, Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH)-middelen, Hepatitis C mid-
delen, HIV-remmers, Intraveneuze antibiotica, IJzerchelerende middelen, Immu-
nosuppresiva bij orgaantransplantatie en middelen bij osteoperose/ hyperparathy-
roide. 
 
Tevens is door fabrikanten toegezegd mee te denken in het tegengaan van verspil-
ling. Een voorbeeld hiervan is aanpassing van de verpakking met zogenaamde 
meters, die de bewaaromstandigheden (temperatuur) meten.  
 
Overheveling per 2015, uitvoeringsaspecten 
Bekostiging en verzekerde aanspraak 
Bij de overheveling per 1 januari 2015 wordt voorgesteld om in totaal 32 
geneesmiddelen  over  te  hevelen  met  een  financieel  beslag  van  circa  €  30  mln. Het 
betreft geneesmiddelen die uitsluitend als onderdeel van een medisch- 
specialistische behandeling worden gebruikt. Deze geneesmiddelen gaan uit de 
aanspraak op Farmaceutische Zorg en worden dus verwijderd uit het GVS. De 
kosten van de geneesmiddelen komen vanaf 1 januari 2015 geheel ten laste van 
het macrokader voor medisch-specialistische zorg. Dat kader zal worden 
aangepast. 
 
Deze maatregel krijgt zijn beslag binnen de nieuwe systematiek van 
prestatiebekostiging en add-onbekostiging die per 2015 wordt ingevoerd. 
Verwacht wordt dat de NZa deze prestaties en tarieven uiterlijk 1 juli 2014 bekend 
maakt. De betreffende geneesmiddelen vallen per 1 januari 2015 budgettair onder 
het Hoofdlijnenakkoord. 
 
Nieuwe beschikbaar komende medisch-specialistische geneesmiddelen 
Alle nieuwe oncolytica die in 2015 beschikbaar komen en niet onderling 
vervangbaar zijn met al bestaande middelen in het GVS, komen vanaf 1 januari 
2015 niet meer in aanmerking voor opname in het GVS. Wel kunnen ze instromen 
in de aanspraak op geneeskundige zorg, mits ze voldoen aan de daarvoor 
geldende criteria. 
 
Bekostiging van dienstverlening m.b.t. aflevering en toediening in de thuissituatie 
Zoals gezegd dient de patiënt geen hinder te ondervinden van deze maatregel. 
Om dit te borgen is het belangrijk dat de instellingen de verantwoordelijkheid 
nemen voor het continueren van de behandeling (met verpleegkundige 
ondersteuning) in de thuissituatie in die gevallen waar dat gewenst en medisch 
verantwoord is. Dit kan ook betekenen dat de instelling organiseert dat een derde 
partij de behandeling in de thuissituatie levert. 
 
Macrobudgettaire compensatie van het kader medisch-specialistische zorg 
Ik wil voorzien in een adequate bekostiging van ziekenhuizen voor zowel de 
geneesmiddelkosten als de uitvoeringskosten van de dienstverlening. Ik zal 
daartoe het macrobudgettaire kader voor medisch-specialistische zorg als gevolg 
van  de  overheveling  van  de  “overige  oncolytica”  structureel  compenseren  ten  laste  
van het geneesmiddelenkader. Ik zal de bekostiging van de over te hevelen 
middelen per 1 januari 2015 budgettair onder het Hoofdlijnenakkoord laten vallen. 
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Waarborgen voor goede zorg 
Zoals besproken, zijn voor de TNF-alfablokkers, de (dure) oncolytica en de 
groeihormonen de effecten van de overheveling gemonitord door de Stichting 
Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV), die tevens algemene communicatie 
had verzorgd. In 2014 monitort het NIVEL de effecten van de overheveling van de 
fertiliteitshormonen. Voor de nieuwe middelen die overgeheveld worden per 2015, 
zal ik voorzien in een soortgelijk traject. Voor patiënten en artsen zal dus 
algemene communicatie over de maatregel verzorgd worden, en bovendien zullen 
de effecten voor de patiënten in de praktijk gemonitord worden.  

Hoogachtend, 
de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
mw. drs. E.I. Schippers  
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Bijlage 1: Uitwerking en duiding onderzoeksvragen onderzoek 
medicatieoverdracht 
 
1. Wordt het overgehevelde geneesmiddel afgeleverd op basis van een 

met de patiënt geverifieerd medicatieoverzicht?  

Uit het onderzoek blijkt dat 73% van de ziekenhuizen in ieder geval één onderdeel 
van het medicatieoverzicht opvraagt bij de openbare apotheker (de onderdelen 
patiëntgegevens (Naam, Adres, Woonplaats (NAW)), medicatiegegevens en gege-
vens over intolerantie, contra-indicaties, allergieën (ICA)) worden het meeste 
opgevraagd). Daarnaast wordt door ziekenhuizen aangegeven dat in 64% van de 
gevallen het medicatieoverzicht is geverifieerd met de patiënt. Opvallend is dat er 
grote verschillen zijn tussen de ziekenhuizen; 14 van de 22 ziekenhuizen haalden 
hoge scores, terwijl vijf ziekenhuizen erg laag scoorden. Dit kan verklaard worden 
door het type geneesmiddel dat in het ziekenhuis afgeleverd wordt, het type zie-
kenhuis of door afwijkende werkmethodieken in deze ziekenhuizen. Bij het ter 
hand stellen van TNF Alfaremmers kan het minder noodzakelijk zijn om te werken 
met een geverifieerd medicatieoverzicht, omdat deze geneesmiddelen (bijna) geen 
interacties kennen met andere geneesmiddelen. Voor oncolytica geldt dit niet, het 
percentage specifiek voor oncolytica betreft 72% ten aanzien van het opvragen 
van het medicatieoverzicht. Het is van belang dat dit percentage in de toekomst 
naar 100 gebracht wordt. Oncolytica kennen wel verschillende interacties met 
andere geneesmiddelen. Sommige ziekenhuizen hanteren als werkwijze dat de 
patiënt zelf zijn/ haar actuele medicatieoverzicht moet meenemen. Dat wordt door 
betreffende ziekenhuis dan niet meer opgevraagd bij de openbare apotheker. 

In slechts 64%van de gevallen wordt het medicatie overzicht ook met de patiënt 
geverifieerd. Dit zou bij de oncolytica altijd moeten gebeuren, omdat ook zelfzorg-
geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen interacties kunnen veroorzaken.  

2. Wordt de overige medicatie afgeleverd op basis van een met de    
patiënt geverifieerd medicatieoverzicht?  

Bij een kwart van de patiënten aan wie de overgehevelde medicatie wordt ver-
strekt, verstrekt het ziekenhuis ook andere overige medicatie. Indien het zieken-
huis overige medicatie verstrekt wordt het medicatieoverzicht door circa 83% 
geraadpleegd. De verificatie met de patiënt is ook 83%.  

Het beeld bij overig afgeleverde middelen is ongeveer hetzelfde als bij de overge-
hevelde middelen. Deze worden vooral bij oncolytica voorgeschreven om bijwer-
kingen te verminderen. In 84% van de gevallen is de controle goed uitgevoerd. 
Maar ook hier is een 100% score van belang ter voorkoming van interacties. Het 
is van belang dat de patiënt weet dat één en ander geverifieerd wordt en waarom.  

Bij een kwart van de patiënten verifieert de lokale apotheek het 
medicatieoverzicht met de patiënt zelf. Patiënten geven echter aan dat dit vaker 
gebeurt en geven aan dat in 43% van de gevallen het medicatieoverzicht door de 
openbare apotheker met hen is doorgenomen. 

3. Wordt na het starten/stoppen/wijzigen van een afgeleverd UA- of 
UR-geneesmiddel (waaronder het overgehevelde geneesmiddel zelf) 
binnen 24 uur een bericht gestuurd naar andere relevante keten-
partners en wordt dit bericht opgenomen in het apotheeksysteem van 
die partners?  

 
Bij 92% van de verstrekkingen van de overgehevelde medicatie wordt door het 
ziekenhuis binnen 24 uur een bericht verzonden aan de openbare apotheek. 
Openbare apotheken geven aan dat de berichtgeving niet altijd volledig is. Uit het 
onderzoek komt niet naar voren welke informatie door de openbare apotheker 
specifiek gemist wordt. 75% van de apotheekhoudenden geeft aan dat de ge-
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stuurde informatie binnen één dag wordt opgenomen in het Apotheek Informatie 
Systeem. Een vijfde van de lokale apotheken verstuurt een bericht aan het zie-
kenhuis na verstrekking van overige medicatie. Door gebruikmaking van digitale 
informatiebronnen kunnen de ziekenhuizen, die op deze bronnen zijn aangesloten, 
ook aan de informatie komen.  
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Bijlage 2: Overzicht over te hevelen geneesmiddelen per 1 januari 2015 
 
ONCOLYTICA 
ATC3_L01A ALKYLERENDE MIDDELEN 

ATC5_L01AA01 CYCLOFOSFAMIDE 

ATC5_L01AA02 CHLOORAMBUCIL 

ATC5_L01AA03 MELFALAN 

ATC5_L01AB01 BUSULFAN 

ATC5_L01AC01 THIOTEPA 

ATC5_L01AD02 LOMUSTINE 

ATC5_L01AX03 TEMOZOLOMIDE 

ATC3_L01B ANTIMETABOLIETEN 

ATC5_L01BB03 TIOGUANINE 

ATC5_L01BB05 FLUDARABINE 

ATC5_L01BC01 CYTARABINE 

ATC5_L01BC06 CAPECITABINE 

ATC5_L01BC53 TEGAFUR, COMBINATIEPREPARATEN 

ATC3_L01C ALKALOIDEN EN OVERIGE NATUURLIJKE PRODUCTEN 

ATC5_L01CA01 VINBLASTINE 

ATC5_L01CA02 VINCRISTINE 

ATC5_L01CB01 ETOPOSIDE 

ATC5_L01CB02 TENIPOSIDE 

ATC3_L01D CYTOTOXISCHE ANTIBIOTICA  EN VERWANTE VERBINDINGEN 

ATC5_L01DA01 DACTINOMYCINE 

ATC5_L01DB03 EPIRUBICINE 

ATC5_L01DB06 IDARUBICINE 

ATC5_L01DB07 MITOXANTRON 

ATC5_L01DC01 BLEOMYCINE 

ATC5_L01DC03 MITOMYCINE 

ATC3_L01X OVERIGE ONCOLYTICA 

ATC5_L01XA01 CISPLATINE 

ATC5_L01XB01 PROCARBAZINE 

ATC5_L01XX01 AMSACRINE 

ATC5_L01XX05 HYDROXYCARBAMIDE (ALLEEN HYDREA) 

ATC5_L01XX11 ESTRAMUSTINE 

ATC5_L01XX14 TRETINOINE (ALLEEN VESANOID CAPSULE) 

ATC5_L01XX17 TOPOTECAN 

ATC5_L01XX35 ANAGRELIDE 

ATC5_L01XE18RUXOLITINIB 

ATC3_L04A IMMUNOSUPPRESSIVA 

ATC5_L04AX02THALIDOMIDE 
*Er zijn ten opzichte van deze lijst een aantal uitzonderingen gemaakt. Over deze 
uitzonderingen is overeenstemming bereikt met alle betrokken partijen. 



 

 

Bijlage(2(Landelijke(uitgaven(en(aantallen(patiënten(2010(–(2012((
 
Over(oncolytica( 2010( (( (( 2011( (( (( 2012( (( ((

! !! Gebruikers!
gem.!

uitgaven!
pp! ! Gebruikers!

gem.!
uitgaven!

pp!
!! Gebruikers!

gem.!
uitgaven!

pp!

L01A!ALKYLERENDE!MIDDELEN! 9.390.791! !! !! 6.812.418! !! !! 2.802.357! !! !!

L01AA01!Cyclofosfamide!(Endoxan)!! 91.607! 1.693! 54! 97.633! 1.746! 56! 89.188! 1.705! 52!

L01AA02!Chloorambucil!(Leukeran)!! 202.240! 1.692! 120! 191.950! 1.610! 119! 173.620! 1.487! 117!

L01AA03!Melfalan!(Alkeran!®)!! 86.380! 967! 89! 84.113! 962! 87! 88.250! 1.030! 86!

L01AB01!Busulfan!(Myleran!®,!Busilvex!!®)!! 2.119! 27! 78! 2.022! 25! 81! 1.559! 31! 50!

L01AC01!Thiotepa!(Tepadine!®)! 0! ! !! 0! ! ! 0! ! !!

L01AD02!Lomustine!(Belustine!®)!! 97.245! 323! 301! 117.600! 378! 311! 145.940! 433! 337!

L01AX03!Temozolomide!(Temodal!®,!temozolomide)!! 8.911.200! 1.000! 8.911! 6.319.100! 1.001! 6.313! 2.303.800! 1.107! 2.081!

L01B!ANTIMETABOLIETEN! 19.004.280! !! !! 19.124.680! !! !! 19.789.480! !! !!

L01BB03!Tioguanine!(Lanvis!®,!tioguanine)!! 252.960! 756! 335! 308.880! 859! 360! 376.830! 1.040! 362!

L01BB05!Fludarabine!(Fludara!®,!fludarabine)!! 1.157.500! 568! 2.038! 1.161.900! 592! 1.963! 1.053.100! 571! 1.844!

L01BC01!Cytarabine!(Depocyte!®,!cytarabine)! 0! ! !! 0! ! ! 0! ! !!

L01BC06!Capecitabine!(Xeloda!®,!capecitabine)!! 17.348.400! 11.213! 1.547! 17.435.700! 11.682! 1.493! 18.200.300! 12.123! 1.501!

L01BC53!Tegafur!combinatiepreparaten!(Teysuno!®)!! 245.420! 126! 1.948! 218.200! 120! 1.818! 159.250! 97! 1.642!

! !! ! !! ! ! ! !! ! !!

L01C!ALKALOIDEN!EN!OVERIGE!NATUURLIJKE!PRODUCTEN! 305.705! !! !! 313.908! !! !! 265.262! !! !!

L01CA01!Vinblastine!(vinblastine)! 35! ! !! 0! ! ! 166! 2! 83!

L01CA02!Vincristine!(vincristine)! 0! ! !! 618! 1! 618! 46! 2! 23!

L01CB01!Etoposide!(Vepesid!®,!Eposin!®,!Toposin!®,!etoposide)!! 305.670! 684! 447! 313.290! 704! 445! 265.050! 593! 447!
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L01CB02!Teniposide!(Vumon!®)! 0! ! !! 0! ! ! 0! ! !!

! !! ! !! ! ! ! !! ! !!
L01D!CYTOTOXISCHE!ANTIBIOTICA!EN!VERWANTE!VERBINDINGEN! 3.340! !! !! 1.420! !! !! 2.079! !! !!
L01DA01!Dactinomycine!(Lyovac!®)!! 102! 1! 102! 0! ! ! 0! ! !!

L01DB03!Epirubicine!(Farmorubicine!®,!epirubicine)!! 366! 2! 183! 0! ! ! 24! 1! 24!

L01DB06!Idarubicine!(Zavedos!®,!idarubicine)!! 1.197! 1! 1.197! 0! 1! 0! 0! ! !!

L01DB07!Mitoxantron!(mitoxantron)! 0! ! !! 0! ! ! 0! ! !!

L01DC01!Bleomycine!(Bleomedac!®,!bleomycine)!! 415! 6! 69! 356! 7! 51! 643! 14! 46!

L01DC03!Mitomycine!(Mitomycinac!®)!! 1.260! 4! 315! 1.064! 2! 532! 1.412! 2! 706!

! !! ! !! ! ! ! !! ! !!

L01X!OVERIGE!ONCOLYTICA! 2.146.541! !! !! 2.433.274! !! !! 2.738.544! !! !!

L01XA01!Cisplatine!(cisplatine)! 46! 1! 46! 227! 2! 114! 76! 1! 76!

L01XB01!Procarbazine!(Natulan!®)!! 73.554! 174! 423! 69.849! 131! 533! 107.120! 189! 567!

L01XX01!Amsacrine!(Amsidine!®)! 0! ! !! 0! ! ! 0! ! !!

L01XX05!Hydroxycarbamide!(Hydrea,!Hydroxyurea!®))!! 687.130! 5.697! 121! 754.334! 4.110! 184! 842.660! 4.456! 189!

L01XX11!Estramustine!(Estracyt!®)!! 116.240! 163! 713! 110.180! 156! 706! 70.994! 113! 628!

L01XX14!Tretinoïne!(alleen!capsules)!(Vesanoid!®)!! 84.681! 68! 1.245! 84.524! 77! 1.098! 87.984! 84! 1.047!

L01XX17!Topotecan!(Hycamtin!®,!topotecan)!! 625.180! 230! 2.718! 665.560! 247! 2.695! 706.260! 267! 2.645!

L01XX35!Anagrelide!(Xagrid!®)!! 559.710! 174! 3.217! 748.600! 208! 3.599! 923.450! 254! 3.636!

! !! ! !! ! ! ! !! ! !!

L04A!IMMUNOSUPPRESSIVA! 830.937! !! !! 906.370! !! !! 800.360! !! !!

L04AX02!Thalidomide!(thalidomide)! 830.937! 1.228! 677! 906.370! 1.159! 782! 800.360! 1.030! 777!

! !! ! !! ! ! ! !! ! !!

L01DB02!Daunorubicin!(Cerubidine!®)! 0! ! !! 0! ! ! 0! ! !!

! !! ! !! ! ! ! !! ! !!

Totale(uitgaven( 31.681.594( ( (( 29.592.070( ( ( 26.398.082( ( ((



 

 

Bijlage(3(Toedieningsvorm(en(toepassingsgebied(intramuraal(of(
extramuraal(((

 
Toedienings-

vorm 
Intra-

muraal 
extra-

muraal 
L01A ALKYLERENDE MIDDELEN       
L01AA01 Cyclofosfamide (Endoxan)  IV X 

 

  OS 

 
X (in 

beperkte 
mate) 

X 

L01AA02 Chloorambucil (Leukeran)  OS 
 

X 
L01AA03 Melfalan (Alkeran ®)  IV/ RP X 

 
  OS 

 
X 

L01AB01 Busulfan (Myleran ®, Busilvex ®)  OS 
 

X 
L01AC01 Thiotepa (Tepadina ®) IV X 

 L01AD02 Lomustine (Belustine ®)  OS 
 

X 
L01AX03 Temozolomide (Temodal ®, temozolomide)  OS 

 
X 

 
   L01B ANTIMETABOLIETEN 
   L01BB03 Tioguanine (Lanvis ®, tioguanine)  OS 

 
X 

L01BB05 Fludarabine (Fludara ®, fludarabine)  IV X 
 

  OS 
 

X 
L01BC01 Cytarabine (Depocyte ®, cytarabine) SC/ IV/ IT X 

 L01BC06 Capecitabine (Xeloda ®, capecitabine)  OS 
 

X 
L01BC53 Tegafur combinatiepreparaten (Teysuno ®) OS 

 
X 

 
   L01C ALKALOIDEN EN OVERIGE NATUURLIJKE 

PRODUCTEN 
   L01CA01 Vinblastine (vinblastine) IV X 

 L01CA02 Vincristine (vincristine) IV X 
 L01CB01 Etoposide (Vepesid ®, Eposin ®, Toposin ®, 

etoposide)  OS 

 

X 

  IV X 
 L01CB02 Teniposide (Vumon ®) IV 

  
 

   L01D CYTOTOXISCHE ANTIBIOTICA EN VERWANTE 
VERBINDINGEN 

   L01DA01 Dactinomycine (Lyovac ®)  IV X 
 L01DB03 Epirubicine (Farmorubicine ®, epirubicine)  IV/ IB X 
 L01DB06 Idarubicine (Zavedos ®, idarubicine)  IV X 
 L01DB07 Mitoxantron (mitoxantron) IV X 
 L01DC01 Bleomycine (Bleomedac ®, bleomycine)  IV/ IM/ IP/ IL X 
 L01DC03 Mitomycine (Mitomycin-c ®)  IV/ IB/ IPE X 
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   L01X OVERIGE ONCOLYTICA 
   L01XA01 Cisplatine (cisplatine) IV X 

 L01XB01 Procarbazine (Natulan ®)  OS 
 

X 
L01XX01 Amsacrine (Amsidine ®) IV X 

 L01XX05 Hydroxycarbamide (Hydrea ®, Hydroxyurea ®)  OS 
 

X 
L01XX11 Estramustine (Estracyt ®)  OS 

 
X 

L01XX14 Tretinoïne (alleen capsules) (Vesanoid ®)  OS 
 

X 
L01XX17 Topotecan (Hycamtin ®, topotecan)  IV X 

 
  OS 

 
X 

L01XX35 Anagrelide (Xagrid ®)  OS 
 

X 

 
   L04A IMMUNOSUPPRESSIVA 
   L04AX02 Thalidomide (thalidomide) OS 

 
X 

 
   L01DB02 Daunorubicin (Cerubidine ®) IV X 

 L01XE18 Ruxolitinib (Jakavi ®), in 2014 op de markt 
gekomen OS 

 

X 

 
 
Betekenis afkortingen: 

    IV = intraveneus 
    OS = oraal 
    RP = Regionale perfusie 

   SC = subcutaan 
    IT = intrathecaal 
    IB = intravesicaal 

   IM = intramusculair 
   IP = Intrapleuraal 

    IL = Intralesionaal 
   IPE = intraperitoneaal 
    (



 

 

Bijlage(4(Geregistreerde(indicaties(en(off3label(gebruik(
 

Oncolytica Indicatie Offlabel indicatie Onderling 
vervangbaar? 

ATC3_Lo1A Alkylerende middelen     

cyclophosphamide 

Chronische lymfatische leukemie. 
Acute lymfatische leukemie (ALL), als onderdeel van consolidatietherapie. Bij de subtypes rijpe B-ALL en T-ALL kan 
cyclofosfamide ook bij de remissie-inductiebehandeling worden toegepast. 
Als voorbereiding op beenmergtransplantatie, bij acute lymfoblastische leukemie, chronische myeloïde leukemie en 
acute myeloïde leukemie. 
Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin-lymfoom en multipel myeloom (in combinatie met andere chemotherapeutica). 
Gemetastaseerd ovarium-, mamma-, kleincellig bronchuscarcinoom, Ewing-sarcoom, in alle gevallen in combinatie met 
andere chemotherapeutica 
Adjuvantbehandeling bij mammacarcinoom en kleincellig bronchuscarcinoom, in combinatie met andere 
Inductie- en consolidatietherapie van gevorderd of gemetastaseerd neuroblastoom, in combinatie met andere 
chemotherapeutica. 
Auto-immuunziekten zoals lupus erythematodes als systeemziekte, auto-immuunhemolytische anemie, ziekte van 
Goodpasture en Wegener. 

Diverse sarcomen (waaronder weke delen 
sarcoom, persisterende trofoblast of 
choriocarcinoom),  "minimal change" nefrotisch 
syndroom, toxische epidermale necrolyse, 
Steven Johnson syndroom,  (bij kinderen: 
Ewing Sarcoom, weke delen sarcoom, 
(non)rhabdomyosarcoom, neuroblastoom 
tevens in palliatieve trajecten ). Buiten de 
oncologie: vasculitis, auto-immunologische 
aandoeningen die behandeld worden door een 
immunoloog, glomerulonefritis, zoals de ziekte 
van Wegener.  

Bijlage 1A 

chloorambucil 

de behandeling van de ziekte van Hodgkin in combinatietherapie. 
- de behandeling van bepaalde vormen van non-Hodgkin lymfoom in enkelvoudige of in combinatietherapie. 
- de behandeling van Chronische lymfatische leukemie. 
- de behandeling van macroglobulinemie van Waldenström. 

Nefrotisch syndroom bij volwassenen Bijlage 1B 

melfalan 

De behandeling van multipel myeloom. 
De behandeling van gevorderd ovariumadenocarcinoom. 
De behandeling van mammacarcinoom hetzij als monotherapatie, hetzij in combinatie met andere middelen. 
De behandeling van gelokaliseerd maligne melanoom van de extremiteiten. 
De behandeling van gelokaliseerd sacroom van de weke delen van de extremiteiten. 
De behandeling van multipel myeloom als monotherapie of in combinatie met andere cytotoxische middelen in 
conventionele intraveneuze dosering 
De behandeling van gevorderd ovariumcarcinoom als monotherapie of in combinatie met andere cytotoxische middelen 
in conventionele intraveneuze dosering 
De behandeling van multipel myeloom in hoge intraveneuze dosering 
De behandeling van gevorderde neuroblastoom bij kinderen in hoge intraveneuze dosering 

Leverperfusie. Voorbereiding op een 
stamceltransplantatie by lymfoide maligniteiten 
in combinatie met andere middelen (alleen iv) 
Bij kinderen: diverse oncologische off-label 
indicaties   

Bijlage 1B 
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busulfan  

Busulfan gevolgd door cyclofosfamide (BuCy2) is geïndiceerd als voorbereidende behandeling voor een conventionele 
hemopoëtische stamceltransplantatie (HPCT) bij volwassen patiënten als deze combinatie beschouwd wordt als de 
beste optie. 
Busulfan gevolgd door cyclofosfamide (BuCy4) of melfalan (BuMel) is geïndiceerd als voorbereidende behandeling voor 
een conventionele hemopoëtische stamceltransplantatie bij pediatrische patiënten. 
Busulfan is bestemd voor de palliatieve behandeling van de chronische fase van chronische myeloïde leukemie. 
Busulfan is niet werkzaam zodra blastenformatie heeft plaatsgevonden. 
Busulfan kan worden toegepast bij patiënten met myelofibrose met ernstige symptomen van hypermetabolisme, met 
hepatomegalie na splenectomie of bij symptomatische trombocytose. 
Busulfan kan als tweedelijnsbehandeling worden toegepast bij essentiële trombocytemie en polycytemia vera. 
Busulfan kan worden toegepast als onderdeel van conditioneringsbehandeling met hoog gedoseerde chemotherapie 
(meestal in combinatie met cyclofosfamide) voorafgaand aan autologe of allogene hemopoëtische stamceltransplantatie. 

  Bijlage 1B 

thiotepa 

 Palliatieve behandeling van blaascarcinoom 
In combinatie met andere chemotherapeutische geneesmiddelen met of zonder totale lichaamsbestraling, als 
voorbereidende behandeling voorafgaand aan allogene of autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (HPCT) bij 
hematologische ziekten bij volwassenen en pediatrische patiënten; 
In combinatie met andere chemotherapeutische geneesmiddelen wanneer een hoge dosis chemotherapie ondersteund 
met HPCT voldoende is voor de behandeling van vaste tumoren bij volwassenen en pediatrische patiënten. 

Bij kinderen: diverse oncologische off-label 
indicaties    

lomustine  
Behandeling van primaire en gemetastaseerde hersentumorenBehandeling van epidermale bronchopulmonaire 
carcinomen en kleincellig longcarcinoomBehandeling van Hodgkin en non-Hodgkin lymfomenBehandeling van 
myelomenBehandeling van kwaadaardige melanomen. 

Bij kinderen: hersentumoren (PNET , 
oligodendroglioom) Bijlage 1B 

temozolomide 

De behandeling van volwassen patiënten met onlangs gediagnosticeerd multiform glioblastoom in combinatie met 
radiotherapie (RT) en daarna als monotherapie. 
De behandeling van kinderen met een leeftijd vanaf 3 jaar, adolescenten en volwassen patiënten met maligne glioom, 
zoals multiform glioblastoom of anaplastisch astrocytoom, die recidief of progressie vertonen na standaardtherapie. 

diverse sarcomen, zoals ewing sarcoom. 
Kinderen met hersentumoren en diverse 
sarcomen.  

Bijlage 1A 

  
tioguanine  Voor de behandeling van acute leukemie, in het bijzonder acute myeloïde leukemie, maar wordt ook gebruikt bij de  

behandeling van acute lymfatische leukemie en kan van nut zijn bij de behandeling van chronische myeloïde leukemie. 
Inflammatoire darmziekten. Bij kinderen: ALL en 
lymfoblastair lymfoom Bijlage 1B 

fludarabine  

Behandeling van B-cel chronische lymfatische leukemie (CLL) bij patiënten met voldoende beenmergreserves. Een 
eerstelijnsbehandeling met fludarabine mag slechts worden begonnen bij patiënten bij wie de ziekte zich al in een 
gevorderd stadium bevindt: Rai-stadium III/IV (Binet-stadium C), of Rai-stadia I/II (Binet-stadia A/B) waarbij de patiënt 
ziektegerelateerde symptomen heeft, of bij bewijs van progressie van de aandoening. 

Voorbereidende behandeling voorafgaand aan 
allogene hematopoëtische 
stamceltransplantatie (HPCT) bij 
hematologische ziekten bij volwassenen en 
pediatrische patiënten (iv). Daarnaast bij 
kinderen: CLL.  Buiten de oncologie: auto-
immunologische aandoeningen zoals, 
hemovagocytair syndroom.  

Bijlage 1B 



 

 39 

cytarabine  

Intrathecale behandeling van lymfomateuze meningitis. Bij de meeste patiënten zal een dergelijke behandeling deel 
uitmaken van symptomatische palliatie van de ziekte. 
Cytarabine kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere chemotherapeutica bij volwassenen en 
kinderen met acute myeloïde leukemie (AML) 
Cytarabine kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere chemotherapeutica bij volwassenen en 
kinderen met acute lymfocytaire leukemie (ALL) 
Cytarabine kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere chemotherapeutica bij volwassenen en 
kinderen met chronische myeloïde leukemie (CML) 
Cytarabine kan worden gebruikt als monotherapie of in combinatie met andere chemotherapeutica bij volwassenen en 
kinderen met hoge maligniteitsgraad non-Hodgkin lymfomen (zoals lymfoblastair non-Hodgkin lymfoom en Burkitt type 
non-Hodgkin lymfoom). 
Volwassenen en kinderen, inclusief profylaxe en behandeling van betrokkenheid van het centrale zenuwstelsel 
(meningeale leukemie). 
Acute leukemie bij kinderen en volwassenen, inclusief profylaxe en behandeling waarbij het centraal zenuwstelsel 
betrokken is (leukemische meningose). 
De behandeling van leukemierecidief na eerdere remissie op chemotherapie. 
De behandeling van secundaire, door cytostatica en/of bestraling geïnduceerde leukemie. 

Leptomeningeale metastasen van solide 
tumoren. Voorbereiding op een 
stamceltransplantatie by lymfoide maligniteiten 
in combinatie met andere middelen (iv) 

Bijlage 1B 

capecitabine  

Capecitabine is geïndiceerd als adjuvante behandeling bij patiënten die geopereerd zijn aan stadium III (stadium Dukes’ 
C) colonkanker 
Capecitabine is geïndiceerd bij de behandeling van gemetastaseerd colorectaalkanker 
Capecitabine is geïndiceerd bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderde maagkanker in combinatie met een op 
platinum gebaseerd regime 
Capecitabine is in combinatie met docetaxel geïndiceerd bij de behandeling van patiënten met lokaal voortgeschreden of 
gemetastaseerde borstkanker na het falen van cytotoxische chemotherapie. Een anthracyclinederivaat moet deel 
hebben uitgemaakt van de voorgaande therapie.                       
Capecitabine is ook als monotherapie geïndiceerd bij de behandeling van patiënten met lokaal voortgeschreden of 
gemetastaseerde borstkanker bij wie taxanen en een anthracyclinederivaat 
bevattende chemotherapie hebben gefaald of bij wie een verdere therapie met anthracyclinederivaten niet is 
aangewezen 

Standaard bij chemoradiatie anus en 
vulvacarcinoom en bij gemetastaseerd anus en 
vulvacarcinoom, bij gemetastaseerd maag- en 
slokdarmcarcinoom; lokaal recidief en/of 
gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom en 
bepaalde typen speekselkliercarcinoom  

Bijlage 1B 

tegafur 
combinatiepreparaten                                        Geïndiceerd bij volwassenen voor de behandeling van gevorderd maagcarcinoom indien in combinatie met cisplatine 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1B 
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ATC3_L01C Alkaloïden en overige natuurlijke producten 

vinblastine 

Vinblastinesulfaat kan soms als monotherapie maar meestal in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie bij 
maligne non-Hodgkin lymfomen worden toegediend 
Vinblastinesulfaat kan soms als monotherapie maar meestal in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie bij 
de ziekte van Hodgkin worden toegediend 
Vinblastinesulfaat kan soms als monotherapie maar meestal in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie bij 
gevorderde testiscarcinomen worden toegediend 
Vinblastinesulfaat kan soms als monotherapie maar meestal in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie bij 
terugkerende of metastatische borstkanker (wanneer op anthracycline gebaseerde behandelingen niet zijn aangeslagen) 
worden toegediend. 
Vinblastinesulfaat kan soms als monotherapie maar meestal in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie bij 
histiocytose van de langerhanscellen (histiocytose X) worden toegediend 

Niercelcarcinoom, gemetastaseerd 
blaascarcinoom en pyelum- en 
uretercarcinoom. Bij kinderen: diverse 
oncologische off-label indicaties    

  

vincristine 

Vincristinesulfaat wordt gebruikt als monotherapie of samen met andere oncolytica voor de behandeling van acute 
lymfatische leukemie. 
Vincristinesulfaat wordt gebruikt als monotherapie of samen met andere oncolytica voor de behandeling van maligne 
lymfomen, inclusief de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkinlymfomen 
Vincristinesulfaat wordt gebruikt als monotherapie of samen met andere oncolytica voor de behandeling van multipele 
Vmiyneclroisotminesulfaat wordt gebruikt als monotherapie of samen met andere oncolytica voor de behandeling van 
vaste tumoren, inclusief (metastatisch) mammacarcinoom, kleincellig longcarcinoom. 
Vincristinesulfaat wordt gebruikt als monotherapie of samen met andere oncolytica voor de behandeling van 
ewingsarcoom, embryonaal rhabdomyosarcoom, primitieve neuro-ectodermale tumoren (zoals medulloblastoom en 
neuroblastoom), Wilms-tumor en retinoblastoom. 
Vincristinesulfaat wordt gebruikt als monotherapie of samen met andere oncolytica voor de behandeling van 
idiopathische trombocytopenische purpura. Patiënten met echte ITP die niet verbeterden na splenectomie en een 
kortdurende behandeling met adrenocorticosteroïden reageren mogelijk wel op vincristine, maar het geneesmiddel wordt 
bij deze aandoening niet aanbevolen als primaire behandeling. Aanbevolen wekelijkse doses vincristine gedurende 3 tot 
4 weken veroorzaakten bij sommige patiënten een blijvende remissie. 

Persisterende trofoblast of choriocarcinoom, 
glioom, ALL. Bij kinderen: diverse oncologische 
off-label indicaties  

  

etoposide 

De behandeling van kleincellig anaplastisch bronchuscarcinoom (niet als eerste therapie) 
De behandeling van acute myeoloblastenleukemie (AML M4) en monoblastenleukemie (AML M5) wanneer 
inductietherapie heeft gefaald 
De behandeling van testiscarcinoom (in combinatie met andere oncolytica) 
De behandeling van kleincellig bronchuscarcinoom (in combinatie met andere oncolytica) 
De behandeling van resistent non-seminomateus testiscarcinoom. 
Eerstelijnsbehandeling van testistumoren. 

thymoom in combinatie, non-Hodgkin lymfoom, 
elke AML ook indien inductietherapie niet heeft 
gefaald , diverse sarcomen, persisterende 
trofoblast of choriocarcinoom. Bij kinderen: 
hersentumoren /neuroblastomen/ 
(non)rhabdomyosarcomen/solide tumoren 

Bijlage 1A 

teniposide 
De behandeling van Non-Hodgkin lymfomen. 
De behandeling van ziekte van Hodgkin. 
De behandeling van acute lymfoblasten leukemie met verhoogd risico bij volwassenen en kinderen. 

Mesenchymaal chondrosarcoom,  Bij kinderen: 
diverse oncologische off-label indicaties    

ATC3_L01D  Cytotoxische antibiotica en verwante verbindingen 

dactinomycine ewing, rhabdomyosarcoom, wilms (nier), baarmoeder (trophoblast), melanoom 
Mesenchymaal chondrosarcoom, persisterende 
trofoblast of choriocarcinoom.  Bij kinderen: 
diverse oncologische off-label indicaties  
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epirubicine  

De behandeling van acute lymfatische leukemie.De behandeling van acute non-lymfatische leukemie.De behandeling 
van maligne lymfoom (Hodgkin en non-Hodgkin lymphoma).De behandeling van mammacarcinoom.De behandeling van 
weke delen sacromen.De behandeling van maagcarcinoom.Profylaxe van recidieven van oppervlakkig blaascarcinoom 
na transurethrale resectie.De behandeling van papillair transitioneel celcarcinoom van de blaas.De behandeling van 
carcinoom in situ van de blaas. 

Uitgezaaid slokdarmcarcinoom, eierstok kanker. 
Bij kinderen: diverse oncologische off-label 
indicaties  

Bijlage 1A 

idarubicine  

Voor de behandeling van Acute Myeloïde Leukemie (AML) bij volwassenen voor remissie-inductie bij onbehandelde 
patiënten of remissie-inductie bij recidief of therapieresistente patiënten. 
Voor de behandeling van recidief acute lymfocytaire leukemie (ook bekend als acute lymfoblastische leukemie of ALL) 
als tweedelijnsbehandeling bij volwassenen en kinderen. 
Voor de behandeling van kinderen met Acute Myeloïde Leukemie (AML) voor remissie-inductie als 
eerstelijnsbehandeling, in combinatie met cytarabine 

Bij kinderen: diverse oncologische off-label 
indicaties  Bijlage 1B 

mitoxantron  

Mitoxantron is aangewezen voor de behandeling van gemetastaseerd mamma-carcinoom, non-Hodgkin lymfoom 
en acute niet-lymfocytaire leukemie bij volwassenen, alleen of in combinatie met andere antineoplastische middelen. 
Bij de behandeling van pijn als gevolg van een gevorderd hormoon-refractair prostaatcarcinoom in combinatie met een 
lage dosis corticostero_den als de standaardbehandeling met analgetische behandeling onvoldoende of ongeschikt is. 
Gemetastaseerd mammacarcinoom. 
Non-Hodgkin lymphoma, acute niet-lymphocytaire leukemie bij volwassenen (ANLL). 
Behandeling van pijn veroorzaakt door voortgeschreden hormoon-refractair prostaatcarcinoom in combinatie met lage  
dosis corticosteroïden, wanneer standaardbehandeling met analgetica ontoereikend of ongeschikt is. 

Bij kinderen: diverse oncologische off-label 
indicaties  Bijlage 1B 

bleomycine  

Plaveiselcelcarcinomen van hoofd-/halsgebieden, ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin lymfomen, Testiscarcinomen, 
pleurodese bij maligne pleura-effusies, Plaveiselcelcarcinomen van hoofd en hals, externe genitaliën of cervix.De 
toepassing van bleomycine geschiedt vrijwel altijd in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie. 
Matig en ernstig maligne non-Hodgkin lymfoom bij volwassenen. De toepassing van bleomycine geschiedt vrijwel altijd 
in combinatie met andere cytostatica en/of radiotherapie. 
Testiscarcinomen (seminoom en non-seminoom). De toepassing van bleomycine geschiedt vrijwel altijd in combinatie 
met andere cytostatica en/of radiotherapie. 
Intrapleurale therapie van maligne pleurale effusie. De toepassing van bleomycine geschiedt vrijwel altijd in combinatie 
met andere cytostatica en/of radiotherapie. 

therapie resistente wratten, Bij kinderen: diverse 
oncologische off-label indicaties  Bijlage 1A 

mitomycine 

Behandeling van oppervlakkig blaascarcinoom bij middel van lokale instillatie. 
Secundaire therapie (alleen of in combinatie met andere farmaca) bij het volgende type van gevorderde kanker: 
adenocarcinoom van de maag 
Secundaire therapie (alleen of in combinatie met andere farmaca) bij het volgende type van gevorderde kanker: van de 
gastro-intestinale tractus, pancreas, mamma 
Secundaire therapie (alleen of in combinatie met andere farmaca) bij het volgende type van gevorderde kanker: het 
gemetastaseerd cervixcarcinoom 
Intraveneus toegediend bij gecombineerde chemotherapie in het geval van niet-kleincellig bronchiaal carcinoom 
Intravesicale toediening ter voorkoming van recidief bij oppervlakkig urineblaascarcinoom na transurethrale resectie. 

chemoradiatie anuscarcinoom, vulvacarcinoom, 
peritonitis carcinomatosa  
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ATC3_L01X overige oncolytica 

cisplatine 

De behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde testistumoreDe behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde 
ovariumkankerDe behandeling van uitgebreide of gemetastaseerde blaascarcinomenDe behandeling van uitgebreide of 
gemetastaseerde plaveiselcelcarcinomen van hoofd en halsDe beahandeling van uitgebreid of gemetastaseerd niet-
kleincellig longcarcinoomDe behandeling van cervix carcinomen in combinatie met andere chemotherapeutica of 
radiotherapie. 

Standaard bij cervixcarcinoom, vulvacarcinoom, 
baarmoedercarcinoom. Tevens 
uteruscarcinoom, vaginacarcinoom, 
gemetastaseerd anuscarcinoom, bij sommige 
speekselkliercarcinomen. Bij kinderen: diverse 
oncologische off-label indicaties  

  

procarbazine  

Volwassenen: 
In combinatie-chemotherapie voor de behandeling van de ziekte van Hodgkin en Non-Hodgkin’s lymfomen. Natulan kan 
eveneens, als onderdeel van combinatietherapie, worden toegepast voor de behandeling van hersentumoren. 
Volwassenen: als onderdeel van combinatietherapie voor de behandeling van hersentumoren. 
Pediatrische patiënten: De behandeling van Hodgkin’s lymfoom bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar in combinatie 
met andere antineoplastische geneesmiddelen volgens een geschikt protocol. 

Bij kinderen: gliomen  Bijlage 1B 

amsacrine Acute niet-lymfatische leukemie die niet heeft gereageerd op andere behandelingen. 
Bij kinderen: AML. Bij volwassen ook acute-niet-
lymfatische leukemie die wel heeft gereageerd 
op andere behandelingen.  

bijlage 1B 

Hydroxycarbamide  
Hydrea [Bristol-Myers 
Squibb bv] en  
Hydroxyurea [Medac] 
worden 
overgeheveld. 
Hydroxycarbamide 
Siklos wordt niet 
overgeheveld (voor 
sikkelcelanemie).  

De behandeling van patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) in de chronische of versnelde fase. 
Behandeling van patiënten met essentiële trombocytemie en polycythaemia vera gepaard met een hoog risico van 
trombo-embolische complicaties.                                                                                                       

Behandeling bij volwassen met acute 
lymfatische of niet-lymfatische leukemie. 
Behandeling van sikkelcelziekte. Bij kinderen: 
CML en AML.  

Bijlage 1A 

estramustine De behandeling van het gemetastaseerde prostaatcarcinoom, vooral in gevallen die ofwel ongevoelig zijn gebleken voor 
oestrogeentherapie, ofwel waarbij zich na verloop van tijd een secundaire resistentie ontwikkelde.   Bijlage 1B 

tretinoine (alleen 
capsule wordt 
overgeheveld)  

Het induceren van een remissie bij acute promyelocytaire leukemie (APL; FAB classificatie AML-M3). De behandeling is 
bedoeld voor eerder onbehandelde patiënten en voor patiënten die terugvallen na een standaard chemotherapie 
(anthracycline en cytosine arabinosine of vergelijkbare therapieën) of voor patiënten, die niet op chemotherapie 

  Bijlage 1B 

topotecan 

Als monotherapie voor de behandeling van patiënten met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom in geval 
eerstelijnstherapie of daaropvolgende behandelingen niet aanslaan 
Als monotherapie voor de behandeling van patiënten met recidiverend kleincellige longkanker (SCLC) voor wie opnieuw 
behandelen met een eerstelijnstherapie niet geschikt wordt geacht. 
Topotecan in combinatie met cisplatine is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met cervixcarcinoom 
recidiverend na radiotherapie en voor patiënten met stadium IVB van de ziekte. Voor patiënten die eerder behandeld zijn 
met cisplatine is een ononderbroken behandelingsvrije periode vereist om de behandeling met de combinatie te 

Baarmoederhalscarcinoom, gliomen, diverse 
sarcomen.  Bij kinderen:neuroblastomen.  Bijlage 2 
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anagrelide  

De verlaging van het aantal trombocyten bij essentiële trombocytose (ET) patiënten met een verhoogd risico die hun 
bestaande therapie niet goed verdragen of bij wie het verhoogde aantal trombocyten door de bestaande therapie niet tot 
een aanvaardbaar niveau wordt teruggebracht. Een essentiële trombocytose patiënt met een verhoogd risico wordt 
gedefinieerd door één of meer van de volgende kenmerken: 
- > 60 jaar of 
- een trombocytentelling > 1000 x 10^9/l of 
- een voorgeschiedenis van trombohemorragische incidenten. 

Bij kinderen:  essentiele trombocytose   

ruxolitinib  
De behandeling van aan de ziekte gerelateerde splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten met primaire 
myelofibrose (ook chronische idiopathische myelofibrose genoemd), post-polycythaemia vera-myelofibrose of 
postessentiële trombocytemie-myelofibrose. 

onbekend   

ATC3_L04A Immunosuppressants 

thalidomide In combinatie met melfalan en prednison als eerste behandelingsoptie van patiënten met onbehandelde multipel 
myeloom van 65 jaar of van patiënten die niet in aanmerking komen voor chemotherapie in hoge doseringen. 

erythema nodosum leprosum, ulceraties van 
slijmvliezen, cachexie, graft versus host 
reacties, verschillende zeldzame 
immunologische aandoeningen (auto-immuun 
en inflammatoire aandoeningen zoals, ziekte 
van Behcet en sarcoïdose), prurigo nodularis, 
LE. Bij kinderen...hepatoblastoom. 
onderhoudsbehandeling bij multipel myeloom 
na eerdere autologe stamceltransplantatie 

  

 
 
xx 
 

xx xx  

daunorubicine 

Acute bloedkanker (acute leukemie).Acute myeloïde leukemie (een vorm van bloedkanker waarbij bepaalde onrijpe witte 
bloedcellen, myeloblasten genoemd, woekeren). Blastencrisis bij chronische myeloïde leukemie (laatste fase van 
chronische myeloïde bloedkanker), in combinatie met andere middelen tegen kanker.Acute lymfatische leukemie (een 
vorm van bloedkanker waarbij bepaalde onrijpe witte bloedcellen, lymfoblasten genoemd, woekeren) en acute myeloïde 
leukemie bij kinderen, in combinatie met andere middelen tegen kanker. 

 

onbekend  



 

 

Bijlage(5(Voorbeeldbrief(informeren(patiënten(over(de(wijzigingen(((
 
Betreft: wijziging in het ontvangen van uw geneesmiddelen vanaf 1 januari 2015 
 
Geachte mevrouw/mijnheer, 
 
Momenteel schrijft uw arts geneesmiddelen aan u voor, die u ophaalt bij de apotheek in uw 
buurt of in het ziekenhuis bij de poliklinische apotheek. Dit gaat volgend jaar veranderen.  
 
De overheid heeft bepaald dat per 1 januari 2015 de verstrekking van een aantal 
geneesmiddelen aan patiënten voortaan door het ziekenhuis moet worden geregeld. Deze 
verandering heeft invloed op de volgende geneesmiddelen:  
 

anagrelide, Alkeran, Belustine, Busilvex, busulfan, 
capecitabine, chloorambucil, cyclofosfamide, Endoxan, 
Eposin, Estracyt, etoposide, Fludara, fludarabine, Hycamtin, 
Hydrea, hydroxycarbamide, Hydroxyurea, Jakavi, Lanvis, 
Leukeran, lomustine, melfalan, Myleran, Natulan, 
procarbazine, ruxolitinib, tegafur, Temodal, temozolomide, 
Teysuno, thalidomide, tioguanine, Toposin, topotecan, 
tretinoïne, Vesanoid, Vepesid, Xagrid, Xeloda. 

 
Uit onze administratie blijkt dat u één of meerdere van deze middelen gebruikt. Daarom 
hebben we de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet. 
 
- Als u één van de bovenstaande medicijnen via uw openbare apotheek of 

apotheekhoudende huisarts verstrekt krijgt, zal het ziekenhuis vanaf …/…/…. de uitgifte 
van dit geneesmiddel van deze apotheken overnemen. Dit betekent dat u uw 
geneesmiddelen na uw bezoek aan de dokter ophaalt bij de poliklinische apotheek in 
hetzelfde ziekenhuis. U volgt route …. in het ziekenhuis, dan komt u bij de apotheek uit. 
 

- Indien u ver van het ziekenhuis woont en u heeft een doseringswijziging van uw 
geneesmiddel, of uw geneesmiddel raakt op, dan zal het ziekenhuis zorgen dat u uw 
geneesmiddel ontvangt. Neem hiervoor contact op met de apotheek om de 
mogelijkheden te bespreken. Het telefoonnummer is ……… 

 
- Als u uw medicijnen nu al ophaalt bij de poliklinische apotheek van dit ziekenhuis, zal er 

per 1 januari 2015 niets voor u veranderen. Uw geneesmiddel zal gewoon via de 
poliklinische apotheek geleverd blijven worden.  

 
- Heeft u begin 2015 geen geneesmiddelen meer in uw bezit en bezoekt u uw arts pas 

later in het jaar, neem dan contact op met uw arts of met de (ziekenhuis/poliklinische 
apotheek). Zij zullen er voor zorgen dat u uw geneesmiddel zo snel mogelijk ontvangt.  

 
- Wij controleren of uw geneesmiddel veilig gebruikt kan worden met de andere 

geneesmiddelen die u gebruikt. Daarom verzoeken wij u, indien u naast de 
bovengenoemde medicijnen nog andere middelen gebruikt, dit aan ons door te geven. 
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Dit kan eenvoudig door het invullen van bijgevoegd formulier en deze naar ons te 
retourneren in bijgevoegde antwoordenveloppe (postzegel is niet nodig).  

 
- Indien u de geneesmiddelen bij ons heeft opgehaald, is het belangrijk dat uw lokale 

apotheek hiervan op de hoogte is. Dan blijft uw medicatiedossier ook daar compleet. 
Daarom geven wij iedere aflevering van het geneesmiddel dat u door ons krijgt geleverd  
aan hen door. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geef het dan aan ons door.  

 
- Wij verzoeken u om andere (dan bovengenoemde medicijnen) geneesmiddelen, die u 

tussentijds bij een andere apotheek ophaalt, ook aan onze apotheek door te geven, 
zodat we kunnen controleren of deze middelen veilig gebruikt kunnen worden met de 
medicatie die wij aan u leveren.  

 
- Indien u naast de bovenstaande medicijnen nog andere geneesmiddelen krijgt 

voorgeschreven door de arts in dit ziekenhuis, dan kunt u deze ook gewoon ophalen in 
de poliklinische apotheek. Zij hebben veelal voldoende op voorraad.  

 
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Actuele informatie over de overheveling 
komt beschikbaar op de website van het ziekenhuis (www….). Als u daarnaast nog vragen 
heeft, kunt u een e-mail sturen naar:………...  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
….. 
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Bijlage(6(BTW(brief(ministerie(van(Financiën((
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Bijlage(7((Clinical(rule(orale(oncolytica(met(stopdatum(
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Clinical rule orale oncolytica met stopdatum 

Inleiding 
Orale oncolytica worden vaak op lichaamsoppervlak gedoseerd, worden soms in 
verschillende doseerschema’s toegepast, kennen vaak een kuur- en stopperiode en 
doseringen worden regelmatig gedurende de behandeling aangepast. Hierdoor is de 
complexiteit van de doseerregimes van dit soort middelen groot. Afgelopen jaren zijn er 
herhaaldelijk incidenten geweest met cytostatica; soms zelfs met een dodelijke afloop. 
Diverse initiatieven door verschillende instanties moeten er toe leiden dat deze incidenten 
voorkomen worden. De IGZ heeft in 2005 en in 2011 een circulaire uitgebracht met als 
onderwerp: "Maatregelen ter voorkoming van doseerfouten bij cytostatica". Daarnaast zijn in 
september 2010 door de KNMP, NVZA en NVPF aanbevelingen opgesteld met betrekking tot 
het veilig doseren van orale oncolytica.  
Veel orale cytostatica worden als kuur gegeven. Dat betekent dat ze gedurende een 
bepaalde periode gebruikt worden waarna er een stopperiode wordt ingelast zodat het 
lichaam kan herstellen van de toxische effecten. Indien deze stopperiode niet in acht wordt 
genomen is er een groot risico op zeer ernstige bijwerkingen. Uit het verleden is gebleken dat 
veel software systemen voor medicatiebewaking hiaten vertonen in dosiscontrole bij dit soort 
complexe schema’s. Deze clinical rule richt zich op het juist doseren van orale cytostatica 
waarbij een stopperiode in acht moet worden genomen.[1-6] 
 
De clinical rule orale oncolytica met stopdatum is onderdeel van een basisset clinical rules die 
ontwikkeld wordt door de werkgroep Clinical Rules, en bedoeld als praktische ondersteuning 
bij de implementatie in het ziekenhuis. Voor algemene informatie wordt verwezen naar het 
landelijk toepasbare, systeemonafhankelijke model voor ontwikkeling, validatie en 
implementatie van clinical rules dat door de werkgroep ontwikkeld is. 

Praktische uitvoering 
Benodigde data - medicatiegegevens  
De volgende orale cytostatica kunnen als kuur worden voorgeschreven: 
 Generieke geneesmiddelennaam 
L01BC06 capecitabine  
L01AA02 chloorambucil 
L01XX11 estramustine 
L01XX05 hydroxycarbamide 
L04AX04 lenalidomide 
L01AD02 lomustine    
L01BB02 mercaptopurine 
L01XB01 procarbazine 
L01XE04 sunitinib 
L01BC53 tegafur 
L01AX03 temozolomide 
L01BB03 tioguanine 
L01BC53 uracil    
L01AB01 busulfan (oraal) 
L01AA01 cyclofosfamide (oraal)   
L01CB01 etoposide (oraal) 
L01BB05 fludarabine (oraal) 
L01AA03 melfalan (oraal) 
L01XX17 topotecan (oraal) 
 
Voor methotrexaat oraal wordt verwezen naar clinical rule methotrexaat – niet oncologisch. 
 
De gegevens van deze rule zijn ook in de G-Standaard opgenomen (sinds 2009). 
Bovenstaande stoffen zijn opgenomen in het Bijzonder Kenmerk ‘Let op dosering + mogelijk 
stopperiode oncolyticum’, met bijbehorende afhandelingstekst die gebaseerd is op de 
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aanbevelingen van de KNMP, NVZA en NVPF. Het verdient aanbeveling om na te gaan of dit 
kenmerk is geïmplementeerd in het ZAIS. 
 
Benodigde data -overig 

- startdatum 
- stopdatum  
- lichaamsgewicht, lengte en/of lichaamsoppervlak  
- dag en/of keerdosis 
- indicatie (indien aanwezig; anders moet deze handmatig opgezocht worden of 

opgevraagd worden bij behandelaar) 
 
 
Werkwijze 
1. Selecteer de klinische/opgenomen patiënten, met een medicatieopdracht voor een oraal 
cytostaticum waarbij actie nodig is (zie onder benodigde data – medicatiegegevens)  
 
2. Koppel medicatiegegevens en overige patiëntkenmerken aan elkaar op basis van het 
patiëntnummer. 
 
3. De clinical rule is desgewenst te optimaliseren door: 

- indicatie te koppelen aan gebruiksperiode waarbij gecontroleerd wordt of de juiste 
gebruiksperiode gekozen is 

- indicatie mee te nemen die bepaalt of een cytostaticum voorgeschreven is als een 
kuur. 
 

Het te tonen overzicht (op scherm of op papier) moet per patiënt het cytostaticum incl. start- 
en stopdatum en dosering tonen inclusief de historie. Op deze manier kan bepaald worden of: 

• er een stopperiode in acht is genomen (afhankelijk van de indicatie) en 
• of de juiste gebruiksperiode in acht is genomen (afhankelijk van de indicatie) en 
• of de patiënt na een eerdere kuur weer mag starten met de volgende kuur 

 
Afhandeling 

- Controleer aan de hand van de indicatie de dosering en met name de eventuele 
stopperiode van het orale cytostaticum 

- Voorkom medicatiefouten door niet in acht nemen van eventuele stopperiode tijdens 
ziekenhuisopname door aanwezigheid van stopdatum en afleveren van afgepast 
aantal tabletten/capsules 

- Voor extra informatie kan de “Aanbevelingen orale oncolytica” op Kennisplein, 
domein medicatieveiligheid - cytostatica, geraadpleegd worden. 

 
Beperkingen 

• Wanneer te ruim geselecteerd wordt, bestaat de mogelijkheid op veel “ruis” en 
daarmee “alert fatigue”. 

 
 
Verantwoording/literatuur/referenties 
De potentiële ernst en frequentie van de problemen gerelateerd aan het ontbreken van een 
stopdatum bij een oraal oncolyticum terwijl er wel een stopdatum is gevuld had moeten 
worden is  

• Ernst: score 5: Ernstige potentiële letale pancytopenie na doorgebruik melfalan is 
beschreven 

• Frequentie: score 2: zelden 
De risicoscore komt daarmee op 10.   
1. www.igz.nl; Herhaald optreden van calamiteiten ten gevolge van overdoseringen 
cytostatica (zoals methotrexaat). 15 juli 2008 
2. Apotheker spreekt over bijna fatale fout: “Opdat dit niet nog een keer gebeurt…”. Pharm 
Weekbl 2008; 143(48):14-19  
3. Doseringsfout met melfalan. Apothekers voor het tuchtcollege. Pharm Weekbl 2010; 145 
(16/17):16-19 
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4. Circulaire 2011-02-IGZ: Maatregelen ter voorkoming van doseringsfouten bij het 
voorschrijven en bereiden van cytostatica in ziekenhuizen. 
5. Circulaire 2005-06-IGZ: Maatregelen ter voorkoming van doseringsfouten bij cytostatica. 
6. www.nvza.nl; Kennisplein – domein medicatieveiligheid- cytostatica: Aanbevelingen orale 
oncolytica 
 
Versiebeheer 
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Auteur: Werkgroep Clinical Rules NVZA 


