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Programma 

 

• Voorstellen 
 

• Inleiding 
 

• Casuïstiek 
 

• Geneesmiddeleninformatie door het CBG 
 

• Discussie 
 

• Afsluiting 
 



Disclaimer 

 

Beide sprekers zijn in dienst van de overheid, te weten: 

 

Nanneke: werkt voor Ministerie van VWS, agentschap CBG 

 

Eef-Jan: werkt voor het ministerie van Defensie, Eerstelijns Gezondheidszorgbedrijf 

 

Beiden hebben geen relaties met de geneesmiddelen industrie. 



Casuïstiek 



Dokter, mag ik u nog wat vragen? 

U zag op uw spreekuur de heer A., 35 jaar, gehuwd, 2 kinderen. 
 
Na het consult stelt hij bovenstaande vraag, u heeft gelukkig nog tijd in uw 
drukke spreekuur en zegt: natuurlijk… 
 
Na wat aarzelen komt het hoge woord er uit: alhoewel gelukkig getrouwd 
met een vrouw heeft hij dit jaar MSM contact gehad op een bekende 
ontmoetingsplek voor mannen. Dit gebeurde niet veilig. 
 
Wat zijn uw verdere vragen? 
 



Vervolg: 

Het contact was 3 maanden geleden, hij is erg gelukkig met deze 
gedeeltelijke coming out, maar wil zijn gezin en echtgenote (met wie hij een 
goede seksuele relatie heeft) niet kwijt. Het was de eerste keer. 
 
Het seksuele contact bestond uit wederzijds receptief ano-genitaal contact. 
 
Hij wil zijn MSM contact herhalen en denkt aan 3-4 maal per jaar. 
 
Hij heeft anamnestisch geen klachten die wijzen op een SOA, lichamelijk 
onderzoek toont geen afwijkingen 
 
Wat doet u nu? 



Lab onderzoek: 

 
Urinetest: PCR CHL/GO: negatief 
Rectale swap PCR CHl/GO negatief 
Bloed onderzoek serologie Lues en HIV negatief 
 
Patient is blij met deze uitslagen en vraagt naar verdere informatie over het 
voorkomen van HIV besmetting. Daar was toch een pil voor? 
 
Naar welke informatiebronnen verwijst u? 



Betrouwbare internet informatie HIV 

Thuisarts.nl 
https://www.thuisarts.nl/hiv/ik-heb-risicocontact-gehad-met-hiv-pati%C3%ABnt 

 

Soaaids.nl 
https://www.soaaids.nl/nl/soas/meest-voorkomende-soas/hiv 

 

Aidsfonds.nl 
https://aidsfonds.nl/over-hiv-aids/wat-zijn-hiv-en-aids/ 
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Dokter, mag ik nog wat vragen? 

 
Aan het einde van het consult stelt mevrouw B,  23 jaar, G1P0 , A terme over 
3 maanden u deze vraag. U heeft gelukkig nog tijd in uw drukke spreekuur 
en zegt: natuurlijk… 
 
Haar vriendinnen zijn erg kritisch over vaccineren van kinderen, daardoor 
ontneem je ze keuze om er zelf over te beslissen en er is ook een hele grote 
kans op autisme. Recent is een kindje van haar vriendin opgenomen met 
hersenvliesontsteking… Ze twijfelt nu erg over vaccineren. 
 
Heeft u advies voor deze aanstaande moeder? Naar welke 
informatiebronnen verwijst u? 



Welke hoort er niet bij? 

https://www.thuisarts.nl/zoeken?s=vaccinatie 

 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/ 

 

https://www.rivm.nl/vaccinaties 

 

https://www.scientias.nl/vaccineren-levensgevaarlijk-levensreddend/ 

 

https://stichtingvaccinvrij.nl/ 
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Onafhankelijke informatie door het CBG 



Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

Het College bestaat uit een voorzitter maximaal 

17 andere leden (artsen, apothekers en 

wetenschappers). Voorzitter en leden worden 

benoemd door de Minister van VWS. 

 

Verantwoordelijk voor beoordeling, registratie 

en risicobewaking van geneesmiddelen voor 

menselijk gebruik  



Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

1958: Geneesmiddelenwet 

1963: Oprichting CBG 

 

Thalidomide (Softenon®) als katalysator: 

Ernstige afwijkingen bij kinderen van moeders 

die Softenon hadden gebruikt tegen 

zwangerschapsmisselijkheid. 

 

Oorzaak: onvoldoende getest in dieren en geen 

autoriteit voor het beoordelen van nieuwe 

medicijnen.  

 



Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

Als onafhankelijke autoriteit reguleert het CBG 

de kwaliteit, werking en veiligheid van een 

medicijn, en stimuleert het CBG het juiste 

gebruik door de juiste patiënt.  

 

Van een pijnstiller bij de drogist tot een door een 

medisch specialist voorgeschreven behandeling. 

Van traditionele tot geheel nieuwe middelen.  

 

Voor de medicijnen in Nederland en - samen 

met Europese collega's - voor de medicijnen in 

Europa. 





Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

Wat betekent dat voor de wettelijk verplichte 
informatievoorziening? 

1. Handelsvergunning 
• Wetenschappelijke bijsluiter (SmPC)  
• Patiëntenbijsluiter (PL) 
• Verpakking (incl tekst) 

2. Openbaar beoordelingsrapport  
3. Extra trainingsmateriaal voor zorgprofessionals en informatiebrochures voor patiënten 
 
Bij een belangrijke wijziging: 
4. “Dear Doctor” brief (DHPC) 
 
 



Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

Maar… 

• Bijsluiter heeft zowel juridische als informerende functie  
• Verkeerd gebruik van medicijnen kan leiden tot ziekenhuisopnames en vermijdbare zorg 

 
Uit onderzoeksvoorstel CBG 2015: 
• De patiënt wordt meer en meer betrokken bij zijn eigen behandelplan  
• Toegang tot goede en begrijpelijke medicijn informatie is essentieel  
• Groot aanbod medicijn informatie en grote verscheidenheid aan bronnen  
• Kwaliteit van de informatie zeer uiteenlopend  
• Versnippering 

 



Onderzoeken en projecten medicijninformatie in NL / EU 

CBG Project 
‘Goed 
Gebruik’ 
 
Augustus 2015 

EC reports 
 
 
Maart 2017 

CBG 
Programma 
‘Goed Gebruik’ 
 
Oktober 2017 

Actionplan 
EMA 
 
November 
2017 

‘Support for 
Better use of 
medicines’ 
 
Februari 2017 

N 

Rapport 
Informatie 
behoefte 
patiënten 
December 2016 



Informatiebehoefte van patiënten over medicijnen 

Nivel Rapport December 2016 
Liset van Dijk, Michelle Hendriks, 
Marcia Vervloet e.a.  
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Bijsluiter 

• Betrouwbaar en 
bruikbaar 

 

Rapport 
Informatiebehoeften 
patiënten 
NIVEL, 2016 

Maar de informatie kan en moet  
duidelijker: 
• Korter 
• Eenvoudige taal 
• Simpel en helder ontwerp 
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Zorgprofessional (arts, apotheker etc) 

 

• Voorkeur voor informatie van arts 
 

• Arts als gids naar betrouwbare  
informatie 

Rapport 
Informatiebeho
eften patiënten 
NIVEL, 2016 



Internet 

• Groot aanbod van digitale 
informatie, informatie is vaak 
moeilijk te vinden 
 

• Hoe beoordeel je de 
betrouwbaarheid van informatie 
over medicijnen op internet? 
 

• Goed ontworpen, visueel 
materiaal kan helpen in 
verduidelijken van de boodschap 

 

Rapport 
Informatiebehoeften 
patiënten 
NIVEL, 2016 



Internet 

Eén digitaal portaal? 
 
Meerdere organisaties actief en 
deskundig op het gebied van 
medicijninformatie 
 
Geen eenvoudige afbakening 
mogelijk tussen 
klacht/ziekte/behandeling en 
medicijnen 

 
 



Netwerk Patiënten informatie 

1  Leden netwerk: websites 2.  Leden netwerk: advies 

4. Functionaliteiten bepalen met 
eindgebruikers en stakeholders 

Centrale plek op internet voor patiënten informatie: het Netwerk 
heeft tot doel om de digitale zoekweg naar betrouwbare, 
begrijpelijke informatie over geneesmiddelen te vereenvoudigen 
voor iedereen in Nederland 
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Het Programma Goed Gebruik sluit aan bij de ambitie en strategie van het CBG om goed 

medicijngebruik te stimuleren. Het verbeteren van de informatievoorziening aan zowel 

zorgverleners als patiënten staat hierbij centraal  

• Optimaliseren 
Geneesmiddeleninformatiebank->FK 

• Elektronische Patiënteninformatie 

Toolkit:  
Begrijpelijkheid        
bijsluiters 

Programma Goed 
Gebruik 
(1/3) 
 



Samenvatting van de 
bijsluiter 
• Meest belangrijke 

informatie voor een 
patiënt, visueel 

• Meer aandacht voor 
gunstige effecten en 
gebruik van 
geneesmiddelen 

 
Prototype wordt nu 
getest door patiënten 

Programma Goed 
Gebruik  
(2/3) 
 



 

                      In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen problemen met lezen en schrijven. 

 
Informatie uit bijsluiters omzetten 
in animaties, die makkelijk 
toegespitst kunnenworden op de 
gebruiker (leeftijd, geslacht, 
nationaliteit…) 
 
CBG heeft samenwerking opgezet 
met Kijksluiter 
 
Kijksluiter zal vanaf medio 2019 
beschikbaar zijn 

Programma Goed 
Gebruik  
(3/3) 
 



Discussie 


