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Missie
Scientiﬁc Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare) is een internationaal
topcentrum voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning op het gebied van kwaliteit,
veiligheid en innovatie in de gezondheidszorg. Daarmee willen we bijdragen aan
effectieve, veilige, patiëntgerichte en ethisch verantwoorde patiëntenzorg.

Onze ambities
- Uitvoeren van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
kwaliteit en veiligheid in de zorg. Bij een internationale visitatie werd IQ healthcare
neergezet als ‘excellent’ en ‘world leading’ op het terrein van kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg.
- Verzorgen van onderwijs op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg.
- Ondersteunen van zorgaanbieders, beleidsmakers, beroeps- en patiëntenorganisaties,
instellingen, zorgverzekeraar en overheden bij de implementatie van optimale
patiëntenzorg.
IQ healthcare is een onafhankelijke, zelfstandige afdeling van het UMC St Radboud.
Het instituut is actief in de eerstelijnsgezondheidszorg, de intra- en transmurale zorg,
paramedische wetenschappen, verplegingswetenschap en ethiek. In het instituut
werken ruim 120 mensen. Het team is ervaren, deskundig en sterk door haar multiprofessionele samenstelling van artsen, verpleegkundigen, paramedici, gezondheidswetenschappers, epidemiologen, sociale wetenschappers en ethici.

Belangrijke thema’s
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Implementatie van richtlijnen en ‘best practices’
Meten en evalueren van innovaties in de zorg
Patiëntveiligheid en veiligheidsmanagement
Professionele ontwikkeling van klinische professionals
Ethische en morele aspecten van kwaliteit en veiligheid
Versterken van de rol van patiënten in de zorg
Indicatorontwikkeling, transparantie en publieksinformatie
Integrale zorg, ketenzorg en ‘disease management’
Leefstijl, zelfmanagement en therapietrouw voor patiënten
Zorg voor kwetsbare ouderen en palliatieve zorg

Contact
IQ healthcare
UMC St Radboud
Huispost 114
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
www.iqhealthcare.nl

Telefoon: 024-36 15 305
Fax:
024-35 40 166
Email:
info@iq.umcn.nl
Bezoekadres:
Geert Grootteplein 21, route 114 Nijmegen.
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Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Platform PI. Platform PI
(www.platform-pi.nl) is een structureel samenwerkingsverband
tussen patiëntenorganisaties en de research georiënteerde
farmaceutische industrie. Doel van Platform PI is verbetering van
de farmacotherapeutische zorg en versterking van de positie
van de patiënt.

Verklarende lijst van begrippen
Absorptie
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Het in het lichaam worden opgenomen van een geneesmiddel
AUC (area under the curve) Oppervlakte onder de concentratie-tijdcurve: een maat
voor de biologische beschikbaarheid
Bio-equivalentie
Wordt bepaald in onderzoek met minimaal 12 gezonde
vrijwilligers die zowel een enkele gift van het generieke
geneesmiddel als een enkele gift van het merkgeneesmiddel krijgen. Het 90% betrouwbaarheidsinterval van de
gemiddelde blootstelling (AUC en Cmax) moet helemaal
tussen 80 en 125% van het gemiddelde van het merkproduct liggen. Voor middelen met een smalle therapeutische breedte geldt sinds 2010 de strengere eis van
90-111%. Middelen die al eerder waren geregistreerd
hoeven niet alsnog aan deze strengere eis te voldoen.
Er vindt geen bio-equivalentie onderzoek plaats tussen
generieke producten onderling.
Biologische
Het percentage van de dosis van een geneesmiddel dat
beschikbaarheid
in het bloed wordt opgenomen
Cmax
De maximale concentratie van een geneesmiddel in het
bloed na eenmalige toediening
Comorbiditeit
Het tegelijkertijd aanwezig zijn van meerdere aandoeningen
Dalspiegel
De laagste concentratie van een geneesmiddel in het
bloed, vlak voordat de volgende dosis gegeven wordt
Eliminatie
De manier waarop het lichaam een geneesmiddel
uitscheidt, bijvoorbeeld hoe snel; na vorming van metabolieten of onveranderd; via urine, ontlasting, zweet,
uitademing etc.
EMA
European Medicines Agency, de Europese registratie
autoriteit voor geneesmiddelen, dus het orgaan dat
beslist of een geneesmiddel wordt toegelaten op de
Europese markt
Farmaceutische vorm
De vorm waarin een werkzame stof wordt verwerkt,
bijvoorbeeld tablet, capsule, zalf, etc
Farmacokinetiek
Beschrijft de manier waarop een geneesmiddel in het
lichaam wordt opgenomen en uitgescheiden
FEV1 (forced expiratory
Het volume dat kan worden uitgeademd in de eerste
volume in 1 second)
seconde van een geforceerde uitademing
FTO
Farmacotherapeutisch overleg. Hierin bespreken huisartsen en apothekers diverse onderwerpen die betrekking
hebben op de behandeling met geneesmiddelen.

FTTO

Generiek
Generieke substitutie

Kinetiek
KNMP
Parallel import

Piekstroomsnelheid
Preferentiebeleid

Smalle therapeutische
breedte
Specialité

Steady state

Substitutie
Therapeutische
substitutie
Toxiciteit

Farmacotherapeutisch transmuraal overleg. Hierin bespreken
huisartsen, medisch specialisten, openbaar apothekers
en ziekenhuisapothekers diverse onderwerpen die betrekking hebben op de behandeling met geneesmiddelen.
Nagemaakt geneesmiddel met dezelfde werkzame stof,
sterkte en farmaceutische vorm als het specialité
Het onderling vervangen van geneesmiddelen met
dezelfde werkzame stof, dezelfde sterkte en dezelfde
farmaceutische vorm. Het kan gaan om een switch tussen
merkgeneesmiddel en een generiek product, of om een
switch tussen twee generieken
Beschrijft de manier waarop een geneesmiddel in het
lichaam wordt opgenomen en uitgescheiden
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der
Pharmacie, de beroepsorganisatie van apothekers
De import van een merkgeneesmiddel (dus het merkgeneesmiddel van dezelfde fabrikant) uit een ander land.
In het algemeen is de samenstelling van spécialités in
ieder land identiek, al zijn daar uitzonderingen op [62].
De maximale uitademsnelheid, uitgedrukt in liters per minuut
Het beleid van een aantal zorgverzekeraars waarin zij
voor bepaalde geneesmiddelen alleen een door hen aangewezen product (meestal generiek) vergoeden, tenzij er
een medische noodzaak is voor een ander product.
Periodiek kunnen producten van andere leveranciers als
preferent worden aangewezen.
Het verschil tussen een net effectieve dosering en een
net niet toxische dosering
Merkgeneesmiddel, geneesmiddel dat als eerste op de
markt is gebracht door een farmaceutisch bedrijf, na
jarenlange ontwikkeling en onderzoek
De constante concentratie van een geneesmiddel in het
bloed die gewoonlijk bereikt wordt nadat het middel een
aantal keren in de voorgeschreven frequentie is toegediend
Het vervangen van een geneesmiddel door een ander
geneesmiddel
Het onderling vervangen van geneesmiddelen met een
andere werkzame stof die beide al dan niet tot dezelfde
therapeutische groep behoren
Giftigheid
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Samenvatting
Generieke substitutie is het vervangen van een geneesmiddel door een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, dezelfde sterkte en dezelfde farmaceutische
vorm. In veel gevallen kan zonder problemen geswitcht worden tussen deze middelen,
maar zeker niet altijd. In dit rapport worden eerder gepubliceerde onderzoeken naar
de kwalitatieve gevolgen van generieke substitutie voor de patiënt gebundeld. Het doel
van het rapport is om patiënten, zorgverleners en beleidsmakers meer bewust te maken
van de mogelijke gevolgen van generieke geneesmiddelsubstitutie in het algemeen en
bij risicovolle situaties in het bijzonder en om het verantwoord omgaan met generieke
substitutie te stimuleren.
Voor dit rapport is Nederlands- en Engelstalige literatuur uit westerse landen gebruikt,
uit zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke bronnen. Naast vragenlijst- en
andere kwalitatieve onderzoeken bij patiënten en artsen zijn cohortstudies, vergelijkende
experimenten, reviews en expert opinions geïncludeerd. Ter illustratie van mogelijke
gevolgen voor patiënten is ook een tweetal casussen opgenomen.
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In de presentatie van de resultaten wordt onderscheid gemaakt tussen generieke substitutie in het algemeen en substitutie in situaties waarin dit niet zonder meer gewenst
is. Wat betreft substitutie in het algemeen blijkt de kennis van patiënten over generieke
substitutie voor verbetering vatbaar. Daarnaast zijn sommige patiënten wantrouwend
of bezorgd ten aanzien van generieke geneesmiddelen. Angst voor meer bijwerkingen
en onzekerheid over de vergelijkbaarheid met het merkgeneesmiddel spelen daarbij een rol. Ook ervaren patiënten problemen met de naam, verpakking, kleur, vorm,
smaak en het inneemgemak van generieke middelen.
De communicatie rondom generieke substitutie is in het algemeen onvoldoende. Veel
patiënten geven aan dat er wordt gesubstitueerd in de apotheek zonder dat hierover
vooraf met hen is overlegd en dat er nauwelijks informatie gegeven wordt over substitutie. Ze hebben dan ook behoefte aan meer informatie over generieke substitutie,
bij voorkeur van hun arts. Verder wordt er door de apotheek vaak niet over substitutie
overlegd met de voorschrijvend arts. Zo kan deze de eventuele gevolgen van substitutie
niet goed controleren of op tijd ingrijpen, mocht dat nodig zijn.
Bij registratie van generieke geneesmiddelen wordt bio-equivalentie vastgesteld bij
jonge, gezonde vrijwilligers na een eenmalige dosis. De kinetiek in oudere patiënten
en/of in een steady state kan hier in belangrijke mate van afwijken. Ook in andere
individuele gevallen kan de hoeveelheid werkzame stof die na inname van een
geneesmiddel in het bloed wordt opgenomen, verschillen tussen merkgeneesmiddel
en generiek of tussen diverse generieken onderling. Wanneer het een geneesmiddel
betreft met een smalle therapeutische breedte, kan een klein verschil belangrijke, soms
ernstige gevolgen hebben op zowel klinisch, psychisch, als sociaal gebied. Het is niet
goed te voorspellen bij welke personen problemen zullen optreden. Daarom zouden

geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte helemaal niet gesubstitueerd
moeten worden. Verder zijn er gevallen waarin het vertrouwen dat de patiënt heeft in
de behandeling gemakkelijk geschaad kan worden door onverwachte wijzigingen in de
te gebruiken geneesmiddelen, bijvoorbeeld bij het gebruik van psychotrope medicatie.
Geschaad vertrouwen kan ook negatieve consequenties hebben voor de uitkomst van
de behandeling. Daarom zou ook in deze gevallen niet gesubstitueerd moeten worden.
In situaties waarin generieke substitutie onvermijdelijk is, dient de continuïteit van de
behandeling gewaarborgd te worden. Dit betekent dat de effectiviteit en veiligheid van
de behandeling in risicovolle situaties zorgvuldig bewaakt moeten worden door de
arts. Het switchen tussen generieken onderling geeft mogelijk meer problemen dan de
wisseling van merkgeneesmiddel naar generiek of vice versa, omdat bio-equivalentie
van verschillende generieken niet is vastgesteld.
Dit rapport sluit af met aanbevelingen voor de partijen die te maken hebben met generieke substitutie. Het doel van de aanbevelingen is om een verantwoorde omgang
met substitutie te stimuleren, zodat de ﬁnanciële voordelen van generieke substitutie
benut kunnen worden zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de farmacotherapeutische behandeling.
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Bij generieke substitutie wordt een geneesmiddel vervangen door een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, dezelfde sterkte en dezelfde farmaceutische
vorm. Dit kan een switch zijn van een merkgeneesmiddel (zogenoemd specialité) naar
een generieke variant, van een generieke variant naar het merkgeneesmiddel, of tussen
twee generieken onderling. Voordat een generiek geneesmiddel op de markt gebracht
mag worden, moet het aan strenge eisen voldoen op het gebied van de kwaliteit en
vergelijkbaarheid met het merkgeneesmiddel. Hoewel er in veel gevallen zonder problemen generiek gesubstitueerd kan worden, zijn er situaties waarin dit niet het geval
is. Het gaat enerzijds om speciﬁeke patiëntgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met
een psychiatrische aandoening bij wie het vertrouwen in de behandeling en daarmee
de therapietrouw in het geding is. Anderzijds gaat het om speciﬁeke geneesmiddelen
waarbij kleine veranderingen grote nadelige gevolgen kunnen hebben voor de patiënt.
Mede door het preferentiebeleid van verschillende zorgverzekeraars is generieke
substitutie aan de orde van de dag. Naar schatting is de kostenbesparing door het
preferentiebeleid jaarlijks honderden miljoenen euro’s [2]. Verzekeraars proﬁteren
daarvan en met hen de verzekerden die op termijn minder geld kwijt zullen zijn aan
verzekeringspremies. Wanneer de keuze voor substitutie echter uitsluitend wordt gemaakt op economische gronden, kan dit conﬂicteren met de belangen van patiënten
op het gebied van effectiviteit, veiligheid en gebruiksgemak van de behandeling met
geneesmiddelen. Dat is de reden geweest voor Platform PI om opdracht te geven tot
het maken van dit rapport.
In dit rapport worden eerder gepubliceerde onderzoeken naar de gevolgen van generieke substitutie voor de kwaliteit van de behandeling gebundeld. Het doel van het
rapport is om patiënten, zorgverleners en beleidsmakers meer bewust te maken van
de mogelijke gevolgen van generieke geneesmiddelsubstitutie in het algemeen en bij
risicovolle situaties in het bijzonder.
De volgende onderzoeksvragen zijn aan de orde:
1. Wat zijn de gevolgen van generieke substitutie op de kwaliteit
van zorg in het algemeen en voor speciﬁeke patiënt- en
geneesmiddelgroepen in het bijzonder?
2. Welke aanbevelingen voor substitutiebeleid volgen hieruit?
3. Welke rol spelen de veldpartijen, zoals artsen, apothekers,
patiënten en beleidsmakers hierbij?
Hoofdstuk 2 van dit rapport beschrijft de methode van onderzoek, waarna in hoofdstuk 3 de bevindingen uit de literatuur worden gepresenteerd. Hoofdstuk 4 geeft de
conclusies van dit rapport weer, evenals enkele methodologische kanttekeningen. Het
rapport sluit af met aanbevelingen voor generieke substitutie en de rol die de verschillende veldpartijen kunnen spelen in praktijk en beleid.

Methode

Voor dit rapport is Nederlands- en Engelstalige literatuur uit westerse landen gezocht, in
zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke bronnen. Naast een inventarisatie
van de gevolgen van generieke substitutie op de kwaliteit van zorg zijn een inschatting
van de omvang hiervan en mogelijke verklaringen voor gevonden problemen van belang.
Daarom zijn naast vragenlijst- en andere kwalitatieve onderzoeken bij patiënten en
artsen ook cohortstudies, vergelijkende experimenten, reviews en expert opinions
geïncludeerd. Om een beeld te schetsen van de gevolgen die patiënten kunnen ervaren
wanneer substitutie tot problemen leidt, zijn bovendien casussen geïncludeerd.

2. Methode

2.

De gebruikte zoektermen zijn:
Ŕ
x
x
x
x
x
x
x
x
x

7PPSEFJOUFSOBUJPOBMFXFUFOTDIBQQFMJKLFMJUFSBUVVSJO1VC.FE
‘generic’ [Title/Abstract] EN ‘substitution’[Title/Abstract];
‘drugs, generic/therapeutic use’[MeSH];
‘therapeutic equivalency’[MeSH];
‘drugs, generic/pharmacokinetics’[MeSH];
‘patient acceptance of health care’[MeSH];
‘drugs, generic/adverse effects’[MeSH];
‘patient satisfaction’[MeSH];
‘public opinion’[MeSH];
‘patient compliance/statistics and numerical data’[MeSH]

Ŕ

x
x
x
x

7PPSEF/FEFSMBOETFWBLMJUFSBUVVS (FOFFTNJEEFMFO#VMMFUJO1IBSNBDFVUJTDI 
8FFLCMBE/FEFSMBOET5JKETDISJGUWPPS(FOFFTLVOEF)VJTBSUT8FUFOTDIBQ 
‘generieke substitutie’
‘geneesmiddelsubstitutie’
‘generiek* AND substitutie’
‘generiek*’

Ŕ
x
x
x

*O(PPHMF
‘generieke substitutie’
‘generieke substitutie patiënt’
‘gevolgen geneesmiddel substitutie patiënt’

Daarnaast zijn artikelen aangeleverd door de opdrachtgever, Platform PI, en zijn artikelen
geïncludeerd door middel van de zogenaamde sneeuwbalmethode.
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Na een overzicht van geïncludeerde literatuur komen in dit hoofdstuk verschillende
aspecten aan de orde met betrekking tot generieke substitutie. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen generieke substitutie in het algemeen en substitutie in situaties waarin dit niet zonder meer gewenst is. Daarnaast worden verschillende niveaus waarop
patiënten met generieke substitutie in aanraking gekomen zijn onderscheiden: Kennis
en attitude van patiënten, ongeacht of ze wel of geen generieke substitutie hebben meegemaakt; Ervaringen van patiënten die wel generieke substitutie hebben meegemaakt;
Experimenten waarin de proefpersonen diverse varianten van een geneesmiddel kregen
toegediend en de verschillen in kinetiek en/of klinische effecten zijn onderzocht. Ter illustratie van mogelijke gevolgen voor patiënten wordt een tweetal casussen gepresenteerd.
In Tabel 1 worden de aantallen geïncludeerde en geëxcludeerde artikelen weergegeven.
Tabel 1. Aantal gevonden studies in de gebruikte bronnen

Bron

14

Aantal hits

Exclusie op
basis van titel en
samenvatting

Geselecteerd
voor verdere
bestudering

Pub
ub
bMed
d

768

693

75

Nederlandse vak
v litera
e tuur

499

475

24

Goo
ogle
Platfo
tform PI
S euwbalmethod
Sne
de
TOTA AL

>45.000

4

2

-

2

14

-

14
119

Van de 119 artikelen zijn er bij nadere bestudering 17 geëxcludeerd: zes omdat ze over
dezelfde resultaten rapporteerden als andere geïncludeerde studies, één omdat het
over een heel speciﬁeke etnische patiëntcategorie in Noorwegen ging, drie brieven aan
editors, één editorial, één in vitro onderzoek, één toekomstscenario, één onderzoek
dat in het algemeen over verandering van geneesmiddelen bij ziekenhuisopname ging
en twee onderzoeken waarvan geen volledige tekst beschikbaar was. In totaal zijn voor
dit rapport 102 artikelen geïncludeerd.
Van alle kwalitatieve studies, cohortonderzoeken en in vivo experimenten worden de
belangrijkste resultaten in hoofdstuk 3 weergegeven. Omdat de kernpunten uit de
reviews en expert opinions grotendeels vergelijkbaar zijn, worden de belangrijkste
punten in dat hoofdstuk meegenomen, maar wordt niet ieder review of iedere expert
opinion afzonderlijk geciteerd.

In Tabel 2 wordt de geïncludeerde literatuur onderverdeeld in soort onderzoek en
geneesmiddelcategorie.

Case
reports

*OWJWP
experimenten

Cohort

,XBMJUBUJFG
patiënten
PGBSUTFO

Geneesmiddelgroep

Review/
expert
opinion

Tabel 2. Aantallen geïncludeerde artikelen per soort onderzoek

Totaal
aantal

Algeme
een

7
[5,6,7,8,9,
10.11]

11 [12,13,1
4,15,16,17,
18,19,20,2
1,22]

18

Antiarrhythmica

3
[23,24,25]

1
[26]

4

B similars
Bio

2
[27,28]

2
2
[29,30]

Bisfosfonate
a n
ate

A i-epil
Ant
p ept
e ica
ep

Middelen bij
b harten
n vaatziekten
n en/
e off
hypertenssie
Isotre
r tinoïne
re

2

13
[31,32,33,
34,35,36,
37,38,39,
40, 41,42,
43]

7
[44,45,46,
47,48,49,
50]

5
[51,52,
53,54, 55]

4
[56,57,
58,59]

6
[2,60,
61,62,63,
64]

2
[65,66]

2
[67,68]

1
[69]

2
[70,71]

1
[72]

1
[73]

Messa
ala
lazin
z e

1
[75]

IImmunosup
u pre
p ssiva
a
na org
gaantransplan
a t ie
tat

2

1
[86]

9
2
[87,88]

1
[89]

3
[90,91,92]

1
[93]

P chotro
Ps
Psy
t pe mid
m delen
n

4
[97,98,99,
100]

3
[101,102,
103]

1
[94]

2
[95,96]

7

1
[1]

8

1
[104]

S butamol
Sal
43

2
1

Proton
npom
po premmers

TO
O TA AL

1

1
[76]

1
2
[84,85]

Pancreas enzyme
ymen
n
Anti-ParkinsonA
n
mid
ddelen

1
[74]

1
[77]
6
[78,79,80,
81,82,83]

8
1

Itrraco
aconazol
Levothyro
r xine

35

28

10

7

1
14

102
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De belangrijkste resultaten van deze studies worden in de volgende paragrafen weergegeven. Omdat het om heel veel informatie gaat, is aan het begin van iedere paragraaf
een korte samenvatting daarvan weergegeven in een tekstvak.

3.1 Generieke substitutie in het algemeen
NIET ALLE PATIËNTEN WETEN WAT GENERIEKE SUBSTITUTIE INHOUDT EN OF ZIJ ZELF
GENERIEKE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN. HET AANTAL PATIËNTEN DAT BEREID IS GENERIEKE SUBSTITUTIE TE ACCEPTEREN VARIEERT. VERSCHILLENDE PERSOONSKENMERKEN
ZIJN NEGATIEF OF POSITIEF IN VERBAND GEBRACHT MET DEZE BEREIDHEID. NEGATIEVE
ERVARINGEN MET GENERIEKE SUBSTITUTIE BETREFFEN ONDER MEER BIJWERKINGEN
EN VERMINDERDE EFFECTIVITEIT. DAARNAAST HEBBEN VEEL PATIËNTEN BEHOEFTE AAN
BETROUWBARE INFORMATIE OVER GENERIEKE SUBSTITUTIE.
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| Kennis en attitude van patiënten
Lang niet alle patiënten zijn goed op de hoogte van de termen en het onderscheid
tussen generieke middelen, merkgeneesmiddelen, parallel geïmporteerde middelen
en werkzame stof [12,84]. Daarnaast weten veel patiënten niet of zij zelf generieke
geneesmiddelen gebruiken [85]. Het aantal patiënten dat bij een poging tot substitutie
bereid is om het generieke geneesmiddel te accepteren varieert in verschillende onderzoeken tussen 70% en 99% [13,18,20,21]. In Nederland lijkt het rond de 70% te liggen
[18]. Het uitzonderlijk hoge percentage van 99% werd gevonden in een Spaanse studie
[21]. Hierin werden patiënten bij substitutie apart genomen door een arts/onderzoeker,
die vervolgens nauwgezet mondelinge en schriftelijke informatie gaf over de regels
met betrekking tot substitutie, het prijssysteem, hoogwaardige kwaliteit van generiek,
vermijden van verwarring tussen de verschillende producten en populariteit van en
trouw aan merkgeneesmiddelen.
Van de volgende factoren is gevonden dat ze gerelateerd zijn aan een negatievere houding van patiënten ten opzichte van generieke substitutie [13,17,21,67,85]:
- hogere leeftijd;
- een lager opleidingsniveau;
- het hebben van een chronische aandoening;
- gebruik van meerdere geneesmiddelen;
- het gebruik van geneesmiddelen die invloed hebben op het centraal zenuwstelsel;
- eerder ervaren bijwerkingen van een generiek middel;
- de indruk dat ﬁnanciële redenen de enige redenen zijn voor substitutie;
- de perceptie dat er te weinig informatie is verstrekt over substitutie;
- algemene zorgen over geneesmiddelgebruik.
Daarentegen zijn de volgende factoren gerelateerd aan een meer positieve houding
van patiënten ten opzichte van generieke substitutie of het blijven gebruiken ervan
[15,17,19,85]:
- een hoger opleidingsniveau;

-

het hebben van milde ziekte;
(positieve) ervaring met generieke middelen;
begrip voor het belang van kostenbesparing;
vertrouwen in de aanbeveling van het generieke middel door de apotheek;
goede communicatie van zorgverleners over generieke middelen.

| Ervaringen met generieke substitutie
De overgrote meerderheid van de patiënten die daadwerkelijk een generiek geneesmiddel hebben gekregen, blijft het generieke middel gebruiken [22,68]. De negatieve
ervaringen die patiënten hebben met generieke middelen betreffen voornamelijk meer
bijwerkingen en minder effectiviteit [17,22,67,68]. Het percentage ondervraagde patiënten
dat hier melding van maakt varieert tussen 8% en 18%. Een ander probleem is, dat het
voor patiënten niet altijd duidelijk is dat het generieke middel in plaats komt van het
merkgeneesmiddel: een klein percentage patiënten lijkt beide middelen onbedoeld
samen te gebruiken [67]. De invloed van generieke substitutie op therapietrouw werd
alleen voor antihypertensiva speciﬁek onderzocht in een Nederlandse database studie
[105]. De therapietrouw werd in dat onderzoek niet slechter door generieke substitutie.
Veel patiënten zijn ontevreden over de informatievoorziening en hebben behoefte aan
betrouwbare informatie, vooral van hun arts [12,17,18,67]. Dat is consistent met de bevinding dat substitutie zelden een onderwerp van gesprek is tussen patiënten enerzijds
en artsen en apothekers anderzijds [12,17,86].
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3.2 Generieke substitutie in situaties waarin dit negatieve gevolgen
kan hebben
Er zijn situaties waarin niet zonder meer gesubstitueerd kan worden, omdat dit soms tot
ernstige problemen kan leiden. In deze paragraaf worden verwachtingen en ervaringen
van patiënten en artsen met generieke substitutie in een aantal van deze situaties beschreven, evenals enkele experimenten waarin de effecten van verschillende producten
rechtstreeks met elkaar worden vergeleken. Het betreft een aantal geneesmiddelgroepen
(anti-epileptica, immunosuppressiva na orgaantransplantatie, schildklierhormoon,
antiarrhythmica, hartglycosiden en biosimilars), en een patiëntgroep (patiënten met
bepaalde psychiatrische aandoeningen, in de apotheek uitsluitend te herkennen aan
het gebruik van psychotrope geneesmiddelen) waarbij switchen risico’s kan opleveren.

3.2.1 Anti-epileptica
PATIËNTEN EN NEUROLOGEN GEVEN AAN BEZORGD TE ZIJN OVER DE EFFECTIVITEIT
EN/OF BIJWERKINGEN VAN GENERIEKE ANTI-EPILEPTICA. IN SOMMIGE PATIËNTEN
VINDT ER NA GENERIEKE SUBSTITUTIE EEN VERMINDERING IN CONTROLE VAN AANVALLEN PLAATS. EEN RELATIE MET DE SWITCH KAN ECHTER NIET ALTIJD WORDEN VASTGESTELD. EVENWEL ZIJN ER INDIVIDUELE GEVALLEN WAARIN GENERIEKE SUBSTITUTIE TOT
ERNSTIGE PROBLEMEN KAN LEIDEN.

Klassieke anti-epileptica hebben een smalle therapeutische breedte [1]. Dat betekent
dat een klein verschil in biologische beschikbaarheid voor een sterk verschil in klinisch
effect kan zorgen: een verminderde aanvalscontrole bij te lage bloedspiegels of toxiciteit bij te hoge bloedspiegels. Voor een patiënt bij wie met geneesmiddelen een goede
aanvalscontrole is bereikt, kunnen doorbraakaanvallen erg ontwrichtend zijn voor het
dagelijks leven [44,45,46,47]. Er kan sprake zijn van het verlies van de rijbevoegdheid,
(angst voor) het verlies van een baan, gemiste school- of werkdagen, toegenomen
angst voor aanvallen, toegenomen arts- en ziekenhuisbezoek, ongemak en andere
effecten voor de familie, fysieke schade, of verkeersongevallen met mogelijk schade
aan derden.

| Kennis en attitude
De helft tot ruim tweederde van de patiënten met epilepsie in een tweetal studies (één
met patiënten verspreid over de VS en één met patiënten uit Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje, totaal in beide studies 1524 patiënten) gaf aan
bezorgd te zijn over de effectiviteit van generieke anti-epileptica of negatieve effecten te verwachten [44,47]. Hetzelfde gold voor minder dan de helft tot ruim driekwart
van de in totaal 485 neurologen [45,47]. Een Canadees vragenlijstonderzoek onder
46 neurologen en 83 patiënten wees uit dat de neurologen de onrust die generieke
geneesmiddelen bij patiënten veroorzaakt overschatten [46]. Het (gebrek aan) vertrouwen dat een patiënt heeft in een geneesmiddel is mogelijk van invloed op het aantal
aanvallen [40].
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| Ervaringen met generieke substitutie
In twee Nederlandse onderzoeken naar ervaringen van epilepsiepatiënten (n=596
en n=287, hoogstwaarschijnlijk met deels dezelfde patiënten), gaf een derde van de
patiënten aan ooit een poging tot substitutie te hebben meegemaakt [48,50]. Van de
patiënten die daadwerkelijk een generiek anti-epilepticum hadden gebruikt (n=82 en
n=75), gaf ruim een kwart aan een verandering in aanvalsfrequentie te hebben meegemaakt. In veruit de meeste gevallen nam de aanvalsfrequentie toe. Van de patiënten
met een generiek anti-epilepticum kreeg 14-19% last van meer bijwerkingen. Het was
in deze onderzoeken niet mogelijk om vast te stellen of er een oorzakelijke relatie
was tussen de verandering in aanvalsfrequentie of bijwerkingen en de substitutie. Een
Engels onderzoek onder 1333 patiënten met epilepsie liet vergelijkbare resultaten zien
[49]. Van de 251 patiënten die substitutie hadden meegemaakt had ruim tweederde
geen problemen ervaren na substitutie. Bij de ongeveer 10% van de patiënten die wel
een probleem hadden ervaren, leek het probleem een duidelijk gevolg te zijn van de
switch. Bij iets minder dan de helft van de patiënten met een generiek anti-epilepticum
in de Nederlandse onderzoeken werd er iets veranderd in het gebruik daarvan: het
generieke middel werd weer teruggeswitcht naar het origineel of naar een ander middel, of de dosering werd aangepast. Bij ruim de helft van de patiënten die generieke
substitutie hadden meegemaakt werd niets aan het medicijngebruik gewijzigd.
In een Amerikaans onderzoek onder 451 neurologen gaven 293 (65%) van hen aan dat
zij een patiënt hadden bij wie de goede aanvalscontrole doorbroken werd, mogelijk als

gevolg van generieke substitutie of als gevolg van een switch tussen twee vergelijkbare
generieke producten [45]. Van een selectie van 50 patiënten van wie vervolgens een
case report was opgesteld, was er bij 87% korter dan 3 maanden vóór de doorbraakaanval sprake geweest van substitutie. Bij 81% was de bloedspiegel ten tijde van de aanval lager dan daarvoor. Bij 96% van de patiënten die weer teruggeswitcht waren naar
het originele product werd weer een goede aanvalscontrole bereikt. In een onderzoek
gehouden in Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Spanje gaf slechts 38%
van de neurologen aan dat ze een patiënt behandelden bij wie de goede aanvalscontrole mogelijk doorbroken werd als gevolg van generieke substitutie [47]. De overgrote
meerderheid van de ondervraagde neurologen vindt het ongepast en onacceptabel
wanneer generieke substitutie plaatsvindt zonder hun toestemming [45,47]. Minder
dan de helft van hen vindt dat ook de patiënt toestemming moet geven.
In een ander Amerikaans onderzoek werden de gegevens van 991 patiënten die acute
zorg kregen na een epileptische aanval vergeleken met 2973 patiënten met epilepsie
die geen beroep hadden gedaan op acute zorg. In de eerste groep had 11% te maken
gehad met geneesmiddelsubstitutie (waarvan de helft van generiek naar generiek, een
derde van merkgeneesmiddel naar generiek en een vijfde van generiek naar merkgeneesmiddel); in de groep zonder benodigde acute zorg was dat 6%. Substitutie was
voorspellend voor het ontstaan van de behoefte aan acute zorg na een epileptische
aanval [54].
TER ILLUSTRATIE EEN VERTAALDE PARAGRAAF UIT EEN ENGELS ARTIKEL [3] OVER EEN
PATIËNT MET EPILEPSIE EN DE GEVOLGEN DIE GENERIEKE SUBSTITUTIE HAD OP ZIJN
SITUATIE.
Een zesjarige jongen had met clobazam en carbamazepine controle bereikt over zijn
ongecontroleerde epileptische aanvallen. Na één jaar waren zijn steady state carbamazepine serumconcentraties 4.6 μg/ml als dalspiegel in de ochtend (Cmin) en 6.4 μg/
ml twee uur na de ochtenddosis. Zijn moeder belde op en meldde dat de jongen last
had van hoofdpijn en ataxie, dat hij erg bleek zag, en dat hij elke ochtend tussen tien
en elf uur moest overgeven. Tijdens zijn evaluatie bleek dat hij last had van nystagmus
in al zijn blikvelden, en cerebellaire ataxie. Zijn moeder verklaarde dat zijn medicatie
Tegretol was vervangen door Epitol, drie dagen voordat de symptomen op kwamen
zetten. Carbamazepine serum concentraties waren nu 7.3 μg/ml als dalspiegel, 10.9 μg/ml
2 uur na de ochtenddosis, en 10.2 μg/ml vijf en een half uur na de dosis. Deze waarden
waren aanzienlijk hoger dan zijn eerdere steady state serumconcentraties. Toen de dosis
werd aangepast verdwenen de symptomen van vergiftiging, evenals de ataxie en nystagmus.

| Experimenten met generieke substitutie
Eén studie onderzocht de farmacokinetiek van drie carbamazepine producten met
vertraagde afgifte in tien patiënten met epilepsie. Op groepsniveau werden geen
signiﬁcante verschillen gevonden. Daarentegen waren er wel belangrijke individuele
verschillen. Eén patiënt kreeg met één van de drie producten minder aanvallen, maar
tegelijkertijd wel tekenen en symptomen van toxiciteit [59]. In een andere studie, waar-
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in drie producten met carbamazepine werden vergeleken in 12 patiënten, konden geen
verschillen in farmacokinetiek worden aangetoond [58]. Ook waren er in deze studie
geen verschillen in cognitief functioneren.
Een Amerikaans onderzoek bij 64 patiënten met epilepsie en een verstandelijke handicap
vond geen statistisch signiﬁcant verschil over de hele groep tussen het aantal aanvallen op Depakine en het aantal aanvallen op generiek valproïnezuur [57]. Tweederde
(41 patiënten) had evenveel aanvallen op beide middelen, 12 patiënten hadden meer
aanvallen op generiek en 11 patiënten hadden meer aanvallen op Depakine. Van deze
laatste 23 patiënten was er echter geen verschil in aanvalspatroon vergeleken met de
periode één jaar vóór tot en met één jaar na de studie.
De vierde studie vergeleek de farmacokinetiek van verschillende lamotrigine producten
in acht patiënten die klachten hadden ervaren na verplichte generieke substitutie in
Denemarken en in één patiënt die geen generiek wilde gaan gebruiken [56]. Vijf van
de negen hadden een grotere farmacokinetische afwijking dan 90-111% ten opzichte
van het merkgeneesmiddel. Deze waren gerelateerd aan doorbraakaanvallen bij een
aanvalsvrije patiënt, status epilepticus bij een andere patiënt en ‘gait ataxia’ (verstoorde
bewegingscoördinatie) met vallen, schedelfractuur en een epidurale hematoom in een
derde patiënt. Bij twee patiënten konden de verschillen in kinetiek de klachten niet
verklaren.

20 |

3.2.2 Immunosuppressiva na orgaantransplantatie
KLEINE VERANDERINGEN IN DE DOSIS OF ABSORPTIE VAN CICLOSPORINE, TACROLIMUS
EN MYCOFENOLAAT MOFETIL KUNNEN GROTE KLINISCHE GEVOLGEN HEBBEN. IN DE
PRAKTIJK WORDT SOMS GESUBSTITUEERD ZONDER OVERLEG MET DE ARTS OF DE PATIËNT.

Ciclosporine, tacrolimus en mycofenolaat mofetil hebben alledrie een smalle therapeutische breedte en kunnen om die reden niet zonder meer gesubstitueerd worden 1.
Ook bij deze middelen kunnen kleine veranderingen in de dosis of de absorptie leiden
tot grote klinische gevolgen: afstoting van het getransplanteerde orgaan als gevolg van
een te geringe immunosuppressieve werking, of tot toxiciteit ten gevolge van een te
hoge bloedspiegel, bijvoorbeeld nierfalen [78]. Omdat veel variabelen een rol spelen bij
de mate van absorptie van ciclosporine, zoals de tijd na transplantatie, welk orgaan is
getransplanteerd, leeftijd, etniciteit, comedicatie of comorbiditeit [78,82], wordt iedere
patiënt individueel op basis van regelmatig te bepalen bloedspiegels ingesteld [82,83].
Dit geldt voor zowel de merkgeneesmiddelen als voor de generieke middelen.

1

NB: azathioprine heeft geen smalle therapeutische breedte.

| Kennis en attitude
Een citaat van een patiënt in een internetenquête van de Nierpatiënten Vereniging
Nederland (NVN) is illustratief:
“De apotheek zegt dat maar 1 op de duizend mensen last krijgt van een wissel van
merknaam medicijnen. Je zal die ene maar zijn (in mijn geval met mijn 5e nier!!!!).” [84]

| Ervaringen met generieke substitutie
Van de 41 nierpatiënten die deelnamen aan een internetenquête onder panelleden van
de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) kregen er twee generiek tacrolimus. Bij
één patiënt was dit telefonisch besproken, bij de andere helemaal niet. In beide gevallen was er geen overleg geweest met de nefroloog. Eén patiënt kreeg generiek azathioprine en twee patiënten generiek mycofenolaat mofetil. Van 11 patiënten die zelf
contact hadden gezocht met de NVN in verband met ongewenste substitutie hadden
er zeven generiek ciclosporine of tacrolimus gekregen [84].
In een klein Amerikaans onderzoek werden de gegevens van 30 harttransplantatiepatiënten geanalyseerd die van Imuran waren overgezet op generiek azathioprine [86].
Bij geen van deze patiënten vond er afstoting plaats van het getransplanteerde hart.
Er waren drie lichte infecties die niet aan substitutie gerelateerd leken te zijn: geen
maligniteiten, geen ziekenhuisopnames binnen een jaar na substitutie en 11 ziekenhuisopnames daarna, maar die waren niet aan substitutie gerelateerd. Ondanks dat het
om een klein onderzoek ging zonder controlegroep, concludeerden de onderzoekers
dat de veiligheid en effectiviteit van generiek azathioprine in orde is.

3.2.3 Schildklierhormoon
SUBSTITUTIE VAN MIDDELEN MET SCHILDKLIERHORMOON IS MEESTAL GEEN PROBLEEM, MAAR IN INDIVIDUELE GEVALLEN ZIJN ERNSTIGE GEVOLGEN GEZIEN MET
TYPISCHE ONDER- OF OVERDOSERINGSSYMPTOMEN. VAAK WORDEN ARTSEN NIET OP
DE HOOGTE GESTELD VAN SUBSTITUTIE.

| Ervaringen met generieke substitutie
Bijna tweederde van 1536 ondervraagde Amerikaanse artsen die regelmatig schildklierhormonen voorschrijven meldde dat zij nooit negatieve effecten hadden gezien
van generieke substitutie van levothyroxine [75]. De ongewenste effecten van bij
generieke substitutie van levothyroxine die door de andere artsen werden gemeld waren
typische overdoseringssymptomen (hartkloppingen, gewichtsverlies, slecht slapen,
nervositeit en vermoeidheid) of typische onderdoseringssymptomen (droge huid,
obstipatie, gewichtstoename, vermoeidheid, haarverlies en onregelmatige menstruatie). In ruim een kwart van de gevallen was sprake van ernstige effecten met onverwacht ziekenhuisbezoek of werkverzuim. In 92% van de gevallen had de apotheek de
levothyroxine gesubstitueerd zonder de arts te informeren.
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3.2.4 Antiarrhythmica
SUBSTITUTIE VAN MIDDELEN MET EEN ANTIARRHYTHMICUM IS VAAK GEEN PROBLEEM,
MAAR IN INDIVIDUELE GEVALLEN ZIJN ERNSTIGE GEVOLGEN GEZIEN. DE FARMACOKINETIEK VAN ANTIARRHYTHMICA BIJ JONGE VRIJWILLIGERS IS NIET REPRESENTATIEF
VOOR DIE BIJ OUDERE PATIËNTEN.

| Ervaringen met generieke substitutie
In een Amerikaans onderzoek onder 64 electrofysiologen rapporteerden 24 van
hen een zekere en zeven een mogelijk met substitutie geassocieerde terugkerende
arrhythmie [26]. Van de 54 terugkerende arrhythmieën waren er 32 gerelateerd aan
substitutie van amiodaron, 21 aan substitutie van kinidine, procaïnamide of disopyramide en één aan substitutie van metoprolol. In drie van deze gevallen was de patiënt
overleden. Ook was er in twee gevallen zeker en in vijf gevallen mogelijk een proarrhythmische event (dus het terugkeren of een verergering van de oorspronkelijke
klachten) en in vier gevallen een tachyarrhythmie geassocieerd met substitutie.
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| Experimenten met generieke substitutie
Eén studie onderzocht de opname en uitscheiding van verschillende verapamilproducten
met dezelfde sterkte in zowel jonge gezonde vrijwilligers als in oudere patiënten
met hypertensie 2. In acht jonge gezonde vrijwilligers waren de farmacokinetiek en
-dynamie van het merkgeneesmiddel en twee generieken nagenoeg identiek. Daarentegen was er veel variatie in de biologische beschikbaarheid van de generieke
producten bij acht oudere hypertensiepatiënten. Eén daarvan had zelfs een biologische
beschikbaarheid die gemiddeld ruim twee keer zo groot was als die van het merkgeneesmiddel [71].
3.2.5 Hartglycosiden
DE FARMACOKINETIEK VAN DIGOXINE BIJ JONGE VRIJWILLIGERS IS NIET REPRESENTATIEF VOOR DIE BIJ OUDERE PATIËNTEN.

| Experimenten met generieke substitutie
Voor digoxine is een experimentele vergelijking gemaakt tussen Lanoxin tabletten en
Lanoxicaps (zachte capsules met een digoxineoplossing erin) [70]. In jonge gezonde
vrijwilligers is de biologische beschikbaarheid van Lanoxin tabletten ongeveer 80% van
die van Lanoxicaps. In 20 oudere patiënten die met digoxine werden behandeld voor
boezemﬁbrilleren was de biologische beschikbaarheid van de Lanoxin tabletten daarentegen groter dan die van de Lanoxicaps.

2

In Nederland is verapamil voornamelijk in gebruik als antiarrhythmicum

3.2.6 Biosimilars
ER IS WEINIG BEKEND OVER DE GEVOLGEN VAN GENERIEKE SUBSTITUTIE VAN BIOSIMILARS VANWEGE DE VRIJ RECENTE INTRODUCTIE ERVAN. OMDAT ALLE BIOLOGISCHE
MIDDELEN EEN ERNSTIGE IMMUUNRESPONS OP GANG KUNNEN BRENGEN, DIENT ALTIJD
TRACEERBAAR TE ZIJN WELK GENEESMIDDEL IS GEBRUIKT EN DIENT DE ARTS OP DE
HOOGTE TE ZIJN VAN HET AFGELEVERDE PRODUCT.

Omdat biosimilars relatief recent geïntroduceerd zijn, is er nog weinig bekend over de
gevolgen van substitutie voor de kwaliteit van zorg. In enkele Europese landen, zoals
Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Spanje en Zweden is substitutie van biosimilars door
de apotheek niet toegestaan [1]. In Nederland is de discussie over de positie van biosimilars nog gaande.
Biologische geneesmiddelen zijn gemaakt door of afkomstig van levende organismen,
bijvoorbeeld een bacterie of een gist [106]. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn
insuline, bloedproducten, monoklonale antilichamen en vaccins [3,106]. Biologische
geneesmiddelen zijn moeilijker te karakteriseren dan de ‘normale’ geneesmiddelen die
via chemische processen worden gemaakt [27]. Het zijn complexe producten waarbij
details in het productie- en in het zuiveringsproces de eigenschappen van het eindproduct bepalen. De eigenschappen van het eindproduct bepalen op hun beurt de
effectiviteit en de veiligheid. Omdat het productieproces eigendom is van de originele
fabrikant, kunnen biologische geneesmiddelen nooit precies worden nagemaakt.
Er wordt dan ook gesteld dat de nagemaakte werkzame stoffen van deze middelen
vergelijkbaar zijn (biosimilar) met het origineel en niet identiek [27].
Voor biosimilars zijn de eisen om geregistreerd te kunnen worden daarom strenger
dan voor andere geneesmiddelen: er moet ook vergelijkbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden op het gebied van de kwaliteit en consistentie van de geneesmiddelen
en van het productieproces en op het gebied van veiligheid en werkzaamheid [106]. Op
wetenschappelijke gronden is er daarom geen reden om substitutie bij toepassing voor
dezelfde toedieningsweg en indicatie te ontraden [1]. Daarentegen kan de ernst van de
aandoening, of het gegeven dat de instelling van de behandeling heel nauw luistert,
reden zijn om niet te substitueren. Hoe dan ook mag substitutie alleen plaatsvinden na
toestemming van arts en patiënt. Omdat alle biologische geneesmiddelen een ernstige
immuunrespons op gang kunnen brengen, is het heel belangrijk dat altijd traceerbaar is
welk product een patiënt toegediend heeft (gekregen) en is het bij substitutie van deze
middelen extra noodzakelijk dat de arts op de hoogte is van het afgeleverde product.

3.2.7 Patiënten die psychotrope middelen gebruiken
GENERIEKE SUBSTITUTIE VAN PSYCHOTROPE MIDDELEN KAN HET VERTROUWEN VAN
PATIËNTEN DIE DEZE MIDDELEN GEBRUIKEN IN DE BEHANDELING SCHADEN. MOGELIJK
KAN MEER UITLEG DE ACCEPTATIE VAN GENERIEKE SUBSTITUTIE DOOR PATIËNTEN
VERBETEREN.
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Antipsychotica worden veelal voorgeschreven voor mensen met overtuigingen die
niet altijd op de werkelijkheid berusten, vaak met achterdocht, argwaan en paranoïdie
[98,99]. Een hechte en zorgvuldig opgebouwde behandelrelatie is voor deze patiënten
essentieel om hen ervan te overtuigen medicatie trouw in te nemen. Een ander
uiterlijk van een geneesmiddel, een (vermeend) andere werking of bijwerkingen kunnen
het vertrouwen in de behandeling schaden. Bij patiënten met angststoornissen kunnen
onbekende, en door hen vaak als bedreigend ervaren lichamelijke, sensaties relatief
snel leiden tot het ontstaan van paniekaanvallen [1]. Daarom wordt substitutie van
antipsychotica en antidepressiva mogelijk onveilig geacht Naast deze overwegingen
gelden voor lithium aanvullende redenen om terughoudend te zijn met substitutie,
namelijk een smalle therapeutische breedte en grote intra-individuele variatie in
eliminatie [101].
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| Kennis en attitude
Er is internationaal weinig bekend over de attitude van psychiatrische patiënten en de
psychiatrische zorgketen ten opzichte van generieke substitutie [99]. In een Nederlands
onderzoek werd bij 106 ambulante patiënten met een psychotische stoornis generieke
substitutie gesimuleerd [102]. Bij een deel van de patiënten werd dit gedaan zonder
uitleg over het generieke middel. Aan het andere deel van de patiënten werd verteld
dat het nieuwe middel dezelfde werkzame stof bevatte als het antipsychoticum dat al
gebruikt werd. Driekwart van de patiënten zouden het generieke product waarschijnlijk
niet nemen. Zij verwachtten dat het minder betrouwbaar, effectief en gebruiksvriendelijk zou zijn en meer kans op bijwerkingen zou hebben. De acceptatie was beter in
de patiëntengroep die korte uitleg kreeg over het generiek. De helft van alle patiënten
zou eerst met de psychiater willen overleggen alvorens het generieke middel te
accepteren.
| Ervaringen met generieke substitutie
Van 47 gebruikers van generiek methylfenidaat uit 29 Noord-Hollandse apotheken
vond bijna de helft de substitutie onprettig. De belangrijkste redenen waren meer
bijwerkingen, een kortere werkingsduur en een langere tijd voordat het effect merkbaar was [103]. Ruim een derde van de patiënten in dit onderzoek ervoer geen verschil
tussen merkgeneesmiddel en generiek.
Bij lithium speelt – naast een smalle therapeutische breedte – nog een probleem, namelijk de beschikbaarheid van verschillende sterkten generiek lithiumcarbonaat [101].
De overdracht van medicatiegegevens, bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname, kan hierdoor extra foutengevoelig zijn. Een verwisseling met een andere – vaak ook gangbare –
dosering kan bij patiënten met een trage eliminatie voor levensgevaarlijke intoxicatie
met soms irreversibele schade zorgen. De vieze smaak van generieke producten met
lithiumcarbonaat is bovendien een factor die reden kan vormen voor therapieontrouw.
Er is relatief veel onderzoek gedaan naar de effecten van generieke substitutie van het
antipsychoticum clozapine. Uit een review van 13 onderzoeken (in totaal 966 patiënten)
naar de effectiviteit en verdraagbaarheid van generiek clozapine bleek dat het risico

op slechtere uitkomsten na substitutie klein is bij patiënten die daarvoor stabiel waren
ingesteld [100]. Een mogelijk slechtere uitkomst bleek echter lastig te voorspellen.
TER ILLUSTRATIE EEN PARAGRAAF UIT EEN ARTIKEL [4] OVER EEN PATIËNT MET DEPRESSIEVE EPISODEN, EN DE GEVOLGEN DIE GENERIEKE SUBSTITUTIE HAD OP ZIJN SITUATIE.
Patiënt A, een 29-jarige man, gebruikte wegens recidiverende depressieve episoden die gepaard gingen met suïcidaliteit al enkele jaren paroxetine-HCl-hemihydraat in een dosering
van 30 mg (eenmaal daags anderhalve tablet van 20 mg). In het begin van de behandeling
had hij last van verminderde eetlust en misselijkheid. Deze bekende en veelvoorkomende
bijwerkingen verdwenen na enkele weken. Sindsdien verdween de depressie gaandeweg,
en deze patiënt meldde geen verdere bijwerkingen. Recent begon hij echter te klagen over
jeuk over het gehele lichaam. Aan de huid konden geen afwijkingen worden waargenomen.
Patiënt had geen voorgeschiedenis van overgevoeligheidsreacties of huidaandoeningen. Bij
navragen bleek de jeuk zich te hebben gemanifesteerd enkele dagen nadat patiënt paroxetine ‘uit een ander doosje’ was gaan gebruiken. Het bleek te gaan om paroxetine-mesilaat.
Zonder dat de behandelaar (A.C.M.V.) daarvan op de hoogte was, had patiënt deze vorm
van paroxetine via zijn apotheek gekregen. Opvallend was ook dat hij zich in de periode dat
hij paroxetine-mesilaat gebruikte weer depressief was gaan voelen en tweemaal zijn behandelaar opbelde in verband met gevoelens van ernstige onrust en suïcidale gedachten.
Dit was gedurende de jarenlange behandeling met paroxetine-HCl-hemihydraat nimmer
voorgevallen. Op uitdrukkelijk verzoek van patiënt en behandelaar verstrekte de apotheek
opnieuw paroxetine-HClhemihydraat, waarna de volgende dag de jeuk verdween en
patiënt zich na enkele dagen psychisch stabieler en minder depressief voelde. Ter veriﬁcatie
van het veronderstelde verband tussen de wisseling van het paroxetinepreparaat en het
kort daarna optreden van de jeuk en de verslechtering van de psychische toestand, werd in
overleg en met toestemming van patiënt besloten om een provocatie (‘rechallenge’) te doen.
Hiertoe kreeg hij na 4 weken medicatie opnieuw paroxetine-mesilaat. Uit zijn dagelijkse
rapportages – hij werd voorzien van formulieren om symptomen te scoren – bleek dat
2 dagen later de jeuk zich opnieuw manifesteerde en dat de stemming verslechterde. Nadat
patiënt 3 weken paroxetine-mesilaat genomen had, werd de therapie met paroxetine-HClhemihydraat hervat; na ongeveer 3 dagen verdwenen de jeuk en de depressieve stemming.

3.3 Generiek substitutie van middelen waarbij dit goed mogelijk
wordt geacht
3.3.1 Omeprazol
VEEL PATIËNTEN SWITCHEN TERUG NAAR HET OORSPRONKELIJKE MIDDEL.

| Ervaringen met generieke substitutie
In een Nederlandse apotheek werd een enquête ingevuld door onder andere 15
Losec-gebruikers die geen generiek omeprazol wilden gaan gebruiken. De meesten van
hen hadden wel ooit generiek omeprazol geprobeerd, maar vonden het minder goed
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werken [93]. Een onderzoek in de Nederlandse PHARMO-database selecteerde 289
patiënten die van Losec MUPS waren overgezet op generiek omeprazol [94]. Van de
265 patiënten die een protonpompremmer bleven gebruiken werden er 90 (34%)
binnen zes maanden teruggezet naar het originele middel. Meer dan de helft (157
patiënten, 59%) bleef het generieke omeprazol gebruiken en 18 patiënten (7%) kregen
een ander merkgeneesmiddel. Bij statines bleven in dit onderzoek relatief meer patiënten
het generieke middel gebruiken: 86% en 91% voor resp. simvastatine en pravastatine.

3.3.2 Bisfosfonaten
PATIËNTEN STOPPEN VAKER MET GENERIEKE BISFOSFONATEN DAN MET DE MERKGENEESMIDDELEN, VERMOEDELIJK VANWEGE MEER BIJWERKINGEN. MOGELIJK IS DIT
VERMINDERDE GEBRUIK DE OORZAAK VAN EEN KLEINERE TOENAME VAN DE BOTMINERAALDICHTHEID DOOR GENERIEKE BISFOSFONATEN.
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| Ervaringen met generieke substitutie
In Engeland werd een onderzoek uitgevoerd waarin de éénjaars effectiviteit van
verschillende vormen van een bisfosfonaat voor toediening één keer per week bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose werd bestudeerd [29]. Signiﬁcant minder
patiënten bleven generiek alendronaat gebruiken ten opzichte van Fosamax of Actonel
(68% vs. 84% en 94%), waarschijnlijk omdat er meer gastro-intestinale bijwerkingen
waren (32 vs. 15 en 9 meldingen). De botmineraaldichtheid nam signiﬁcant minder toe
met generiek alendronaat 70 mg dan met Fosamax 70 mg of Actonel 35 mg (2,8% vs.
5,2% en 4,8%), mogelijk als gevolg van het vaker stoppen met generiek alendronaat.
Een Canadees onderzoek liet vergelijkbare resultaten zien [30].
3.3.3 Salbutamol
ER ZIJN GEEN OBJECTIEVE VERSCHILLEN TUSSEN MERK EN GENERIEK SALBUTAMOL
AANGETOOND. WEL GAVEN PATIËNTEN ZELF AAN VERSCHILLEN TE MERKEN.

| Experimenten met generieke substitutie
Een studie die de effectiviteit van salbutamol inhalaties onderzocht in 29 astmatische
patiënten kon geen verschillen aantonen in objectieve effectmaten (piekstroomsnelheid, FEV1, reversibiliteit van piekstroomsnelheid en FEV1, aantal benodigde puffs)
tussen Ventolin en generiek salbutamol. De helft van de patiënten gaf aan wel verschillen te hebben gemerkt tussen de producten [104].

3.4 Overige bevindingen
Het omzetten van het ene generiek naar een andere generieke variant wordt in juridische zin niet beschouwd als substitutie, wanneer er zonder verdere opmerkingen
generiek wordt voorgeschreven door de arts [107]. Het is daarom belangrijk te weten
dat geen bio-equivalentie onderzoek wordt uitgevoerd tussen generieke producten

onderling. Over de gelijkwaardigheid van verschillende generieken is dan ook weinig
bekend, behalve dat de biologische beschikbaarheid in theorie meer kan verschillen
tussen twee generieken dan tussen ieder generiek afzonderlijk ten opzichte van het
merkgeneesmiddel. Vooral bij middelen met een smalle therapeutische breedte is dit
van belang.
De eis die aan de bio-equivalentie van generieke middelen met een smalle therapeutische breedte wordt gesteld, is sinds augustus 2010 aangescherpt van 80%-125% naar
90%-111% [108] 3. De middelen die vóór die tijd al geregistreerd waren – op dit moment
veruit de meeste – hoeven echter niet aan deze strengere eis te voldoen. De kans op
problemen door generieke substitutie zal met de nieuwere generieke middelen kleiner
zijn dan met de oudere. Ook zal de biologische beschikbaarheid van de verschillende
nieuwe generieken dichter bij elkaar liggen. Echter, ook voor deze nieuwe middelen
geldt dat in individuele patiënten een belangrijk verschil in biologische beschikbaarheid kan bestaan tussen generieke en merkgeneesmiddelen [11,56,59,70,71] en tussen
generieken onderling.
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3

Deze eisen gelden voor het 90%-betrouwbaarheidsinterval van de AUC en de Cmax.
De gemiddelde AUC en Cmax vallen dus automatisch binnen nauwere grenzen.

Conclusies en aanbevelingen

4. Conclusies en aanbevelingen

4.

De onderzoeksvragen van dit rapport waren:
1. Wat zijn de gevolgen van generieke substitutie op de kwaliteit
van zorg in het algemeen en voor speciﬁeke patiënt- en
geneesmiddelgroepen in het bijzonder?
2. Welke aanbevelingen voor substitutiebeleid volgen hieruit?
3. Welke rol spelen de veldpartijen, zoals artsen, apothekers,
patiënten en beleidsmakers hierbij?
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4.1 Conclusies

In paragraaf 4.1 worden de belangrijkste bevindingen op basis van onderzoeksvraag 1
besproken. De bevindingen zijn vervolgens zodanig geïnterpreteerd en tot conclusies
verwerkt, dat grote risico´s voor patiënten zoveel mogelijk vermeden worden. Hierna
worden enkele kanttekeningen bij dit rapport geplaatst om de bevindingen in ruimer
perspectief te plaatsen. Uit de conclusies worden aanbevelingen voor substitutiebeleid
(onderzoeksvraag 2) geëxtraheerd voor de verschillende veldpartijen (onderzoeksvraag
3), om in de toekomst de kwaliteit van de zorg te waarborgen en problemen als gevolg
van generieke substitutie te voorkómen. Tot slot wordt een suggestie gedaan voor een
aantal vervolgstappen die mogelijk door Platform PI kunnen worden ondernomen.

Conclusie 1: De kennis van patiënten over generieke geneesmiddelen is voor
verbetering vatbaar.
De kennis van patiënten over generieke geneesmiddelen blijkt voor verbetering vatbaar.
Daarnaast zijn sommige patiënten wantrouwend of bezorgd ten aanzien van generieke
geneesmiddelen. Angst voor meer bijwerkingen en onzekerheid over de vergelijkbaarheid met het merkgeneesmiddel spelen daarbij een rol. Ook ervaren patiënten problemen
met de naam, verpakking, kleur, vorm, smaak en het inneemgemak van generieke
middelen.

Conclusie 2: De communicatie rondom generieke substitutie is voor verbetering
vatbaar.
Waarschijnlijk speelt onvoldoende communicatie rondom generieke substitutie hierin
de belangrijkste rol. Veel patiënten geven aan dat er wordt gesubstitueerd in de apotheek zonder dat hierover vooraf met hen is overlegd en dat er nauwelijks informatie
gegeven wordt over substitutie. Ze hebben dan ook behoefte aan meer informatie over
generieke substitutie, bij voorkeur van hun arts. Verder wordt er vaak niet over substitutie overlegd met de voorschrijvend arts. Zo kan deze de eventuele gevolgen van
substitutie niet goed controleren of op tijd ingrijpen, mocht dat nodig zijn.

Conclusie 3: Geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte zouden
helemaal niet gesubstitueerd moeten worden.
Voordat generieke geneesmiddelen op de markt gebracht mogen worden, moet worden
aangetoond dat ze aan strenge eisen voldoen betreffende de gelijkwaardigheid ten
opzichte van merkgeneesmiddelen. Echter, de bio-equivalentie van generieke middelen ten opzichte van merkgeneesmiddelen is vastgesteld bij jonge gezonde vrijwilligers na een eenmalige dosis. De kinetiek in oudere patiënten en/of in een steady state
kan hier in belangrijke mate van afwijken. Ook in andere individuele gevallen kan de
hoeveelheid werkzame stof die na inname van een geneesmiddel in het bloed wordt
opgenomen, verschillen tussen merkgeneesmiddel en generiek of tussen diverse
generieken onderling.
Een ander belangrijk punt is, dat de bio-equivalentie van generieke middelen onderling
niet is onderzocht. Wanneer het ene generiek een gemiddelde biologische beschikbaarheid heeft van 95% ten opzichte van het merkgeneesmiddel en een ander een biologische beschikbaarheid van 105%, kan dit bij middelen met een smalle therapeutische
breedte belangrijke, soms ernstige gevolgen hebben op zowel klinisch, psychisch, als
sociaal gebied. Het is niet goed te voorspellen bij welke personen problemen zullen
optreden. Daarom zouden geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte
helemaal niet gesubstitueerd moeten worden.

Conclusie 4: In situaties waarin het vertrouwen van de patiënt in de behandeling
van groot belang is, zou helemaal niet gesubstitueerd moeten worden.
Daarnaast zijn er situaties waarin het vertrouwen dat de patiënt heeft in de behandeling
gemakkelijk geschaad kan worden door onverwachte wijzigingen in de te gebruiken
geneesmiddelen, bijvoorbeeld bij het gebruik van psychotrope middelen. Geschaad
vertrouwen kan negatieve consequenties hebben voor de uitkomst van de behandeling. Daarom zou ook in deze situaties niet gesubstitueerd moeten worden.

Conclusie 5: Indien generieke substitutie onvermijdelijk is, zal in risicovolle situaties extra controle op effectiviteit en veiligheid door de arts plaats moeten vinden.
Er zijn gevallen denkbaar waarin generieke substitutie onvermijdelijk is, bijvoorbeeld
vanwege leveringsproblemen van het ‘vertrouwde’ product. Omdat niet te voorspellen is bij welke patiënten mogelijk problemen zullen optreden, dienen de effectiviteit
en veiligheid van de behandeling in risicovolle situaties zorgvuldig bewaakt te worden
door de behandelend arts. Op die manier zal de continuïteit van de behandeling zoveel
mogelijk gewaarborgd moeten worden.
Met substitutie van biosimilars is nog weinig ervaring. In de nabije toekomst zal dit
onderwerp grote zorgvuldigheid behoeven.
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| Methodologische kanttekeningen bij dit rapport
De gevonden studies geven geen compleet en uitputtend overzicht van alle gepubliceerde onderzoeken met betrekking tot de gevolgen van generieke substitutie. Desondanks
verwachten we niet dat het includeren van meer studies tot wezenlijk andere inzichten
zou leiden. De meeste van de geïncludeerde studies hebben betrekking op buitenlands
onderzoek. Er is echter geen reden om aan te nemen dat de fysieke gevolgen van generieke substitutie voor patiënten in andere westerse landen sterk verschillen van die in
Nederland. De visies en meningen van patiënten uit de diverse landen ten opzichte van
generieke middelen lijken in bepaalde opzichten wel van elkaar te verschillen. Deze
verschillen zijn onder andere verklaarbaar door de invloed van wet- en regelgeving
ten aanzien van substitutie (verplicht of niet, substitutie door apotheek toegestaan met
of zonder overleg met de arts) [47], de mate waarin maatschappelijke discussie heeft
plaatsgevonden voorafgaand aan de grootschalige invoering van generieke substitutie [16] en van de vergoedingssystematiek (wel of geen invloed op eigen bijdrage).
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Een andere belangrijke kanttekening die moet worden geplaatst gaat over mogelijke
‘selectiebias’. Dat wil zeggen dat er een verschil is tussen patiënten die wel of niet
zijn opgenomen in het onderzoek. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat relatief veel
patiënten met negatieve ervaringen met generieke substitutie in de onderzoeken zijn
opgenomen. Met name bij rapportages van spontane meldingen zal dit het geval zijn.
Daarnaast kan ‘recall bias’ een rol spelen, wat wil zeggen dat patiënten zich soms
belangrijke informatie niet meer herinneren. Tenslotte is er mogelijk een neiging om
met betrekking tot dit onderwerp vaker negatieve resultaten te publiceren dan positieve
resultaten met generieke substitutie, bijvoorbeeld omdat de innoverende farmaceutische industrie belang heeft bij zo weinig mogelijk generieke substitutie (‘publicatiebias’). De experimentele studies geven echter duidelijk aan dat er in individuele gevallen
serieuze problemen kunnen optreden, die zoveel mogelijk vermeden dienen te worden.

4.2

Aanbevelingen voor veldpartijen

De conclusies van dit rapport met betrekking tot generieke substitutie zijn in deze paragraaf getransformeerd tot aanbevelingen voor verschillende partijen. Het belangrijkste
doel hiervan is om te stimuleren verantwoord met substitutie om te gaan, zodat de
ﬁnanciële voordelen van generieke substitutie benut kunnen worden zonder dat concessies worden gedaan aan de kwaliteit van de farmacotherapeutische behandeling.

4.2.1 Apothekers
| Individuele apothekers
De bevindingen in dit rapport leiden tot acht aanbevelingen voor individuele apothekers 4.
De eerste vier daarvan zijn ook vermeld in de KNMP Handleiding Geneesmiddelsubstitutie [1].
4

Onder ‘apothekers’ wordt verstaan apothekers en apotheekmedewerkers die onder diens
verantwoordelijkheid inhoudelijk patiëntcontact hebben

1.

Ŕ
Ŕ

Ŕ
Ŕ
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bij de keuze om wel of niet te substitueren dient het stroomschema uit de KNMP
Handleiding Geneesmiddelsubstitutie gevolgd te worden. Hierin wordt aangeraden
om te overwegen niet te substitueren indien:
%FUFTVCTUJUVFSFONJEEFMFOOJFUCFXF[FOCJPFRVJWBMFOU[JKO
)FUTUPŢFOCFUSFGUXBBSCJKMJFWFSHFFOSJTJDPXPSEUHFOPNFOWBOXFHFEFFŢFD
tiviteit/veiligheid (o.a. middelen met een smalle therapeutische breedte of nietlineaire kinetiek);
Er patiëntgebonden factoren zijn waardoor substitutie niet veilig is (o.a. aandoeningen
zoals depressie of psychosen);
&S BOEFSFGBDUPSFO[JKO XBBSEPPS TVCTUJUVUJF QSPCMFNFOPQLBOMFWFSFO CJKWPPS
beeld een speciale verpakking of hulpmiddel;
Indien de apotheker wenst te substitueren, dan dient conform de WGBO [109]
goede voorlichting gegeven te worden aan de patiënt, eventueel met schriftelijke
ondersteuning. Onderwerpen die van belang zijn, zijn het prijssysteem, hoogwaardige kwaliteit van generiek, vermijden van verwarring tussen de verschillende
producten en populariteit van en trouw aan het merkgeneesmiddel. Bovendien
moet de apotheker zich ervan vergewissen dat zowel de patiënt als de arts akkoord
gaan met substitutie. De apotheker kan daar met artsen algemene afspraken over
maken, bijvoorbeeld binnen het farmacotherapeutisch overleg (FTO) en farmacotherapeutisch transmuraal overleg (FTTO).
In risicovolle situaties zoals genoemd in aanbeveling 1 is het van extra groot belang
dat de apotheker de arts en de patiënt betrekt bij de keuze om al dan niet te substitueren.
Ook bij eventuele substitutie van biosimilars is het van extra groot belang om de
behandelend arts op de hoogte te stellen van het afgeleverde product. Bovendien is
de continuïteit van de behandeling wezenlijk en moet er niet frequent gesubstitueerd worden. Het verdient aanbeveling dat apothekers speciaal hierover regionale afspraken maken met voorschrijvers.
Omdat er weinig bekend is over de bio-equivalentie van verschillende generieke
varianten van een geneesmiddel onderling, dient er zo mogelijk nog zorgvuldiger
met dit soort omzettingen omgegaan te worden dan met het vervangen van een
merkgeneesmiddel door een generieke variant.
De continuïteit van de behandeling met geneesmiddelen, vooral in risicovolle
situaties, moet gewaarborgd worden. Dit betekent dat bij een stabiel ingestelde
patiënt bij voorkeur niet gesubstitueerd wordt. In situaties waarin substitutie
onvermijdelijk is, moet de behandelend arts hiervan op de hoogte gebracht worden
om effectiviteit en veiligheid extra te bewaken.
Apothekers zullen er bij het tekenen van contracten met zorgverzekeraars op
bedacht moeten zijn of deze mogelijke conﬂicten opleveren tussen het apothekersbelang en het patiëntbelang.
Apothekers kunnen bijvoorbeeld op hun website duidelijk maken hoe zij omgaan
met substitutie in het algemeen en in risicovolle situaties. Patiënten kunnen dan
mede op basis daarvan een bewuste keuze maken voor een apotheek.
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| Beroepsvereniging (KNMP)
9.

De formuling in de KNMP Handleiding Geneesmiddelsubstitutie met betrekking tot
de onwenselijkheid van substitutie in sommige gevallen zou stelliger geformuleerd
moeten worden.
10. In de KNMP Handleiding Geneesmiddelsubstitutie zou moeten worden opgenomen
dat er geen onderzoek gedaan is naar de bio-equivalentie van generieken onderling en dat de verschillen in biologische beschikbaarheid tussen deze middelen
mogelijk groter zijn dan tussen generiek en specialité.
11. Ook zou in de KNMP Handleiding Geneesmiddelsubstitutie aandacht moeten zijn
voor het belang van de continuïteit van de behandeling en het monitoren van
effectiviteit en veiligheid, wanneer substitutie in risicovolle situaties onvermijdbaar is.

4.2.2 Patiënten(verenigingen)
1.
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2.

3.

De kennis van patiënten over generieke geneesmiddelen is voor verbetering
vatbaar. Patiëntenverenigingen kunnen de aangesloten patiënten objectief informeren over de regelgeving met betrekking tot en mogelijke gevolgen van generieke substitutie. Hierbij horen bijvoorbeeld het prijssysteem, hoogwaardige
kwaliteit van generieke middelen en de benodigde instemming van de patiënt
voordat gesubstitueerd mag worden. Goede informatievoorziening kan de autonomie
van patiënten mogelijk bevorderen en hen mogelijk stimuleren om in de apotheek
voor hun belangen op te komen.
Patiënten vervullen een belangrijke rol bij een goede informatievoorziening van
arts en apotheek. Een apotheker voor wie duidelijk is dat substitutie bij een individuele patiënt mogelijk problemen oplevert, zal minder snel geneigd zijn om in dat
geval toch te substitueren. Indien er in risicovolle situaties toch gesubstitueerd
wordt zonder dat de apotheek de arts op de hoogte stelt, is het van belang dat de
patiënt dat zelf doet. Deze kan ook bij de arts aandringen op extra controles als dat
nodig is.
Patiëntenverenigingen kunnen jaarlijks een duidelijk overzicht beschikbaar stellen
van het beleid van alle zorgverzekeraars betreffende geneesmiddelsubstitutie en
de praktische consequenties daarvan voor patiënten. Dit kan patiënten ondersteunen
bij de keuze voor een bepaalde verzekeraar.

4.2.3 Artsen
1.

Artsen dienen goede afspraken te maken met apothekers over generieke substitutie. De volgende onderwerpen zouden daarbij in ieder geval aan de orde moeten
komen:
a. Hoe wordt omgegaan met gevallen waarin de arts substitutie ongewenst vindt
(medische noodzaak)?
b. Hoe wordt omgegaan met gevallen waarin de arts geen medische reden ziet om
substitutie te weigeren, maar de patiënt geen generiek accepteert?
c. Hoe wordt omgegaan met het switchen van verschillende generieken onderling?

d.
2.

3.

4.

Hoe wordt de continuïteit van de behandeling bewaakt in risicovolle situaties,
wanneer substitutie onvermijdelijk is?
Artsen dienen patiënten goed voor te lichten over de mogelijke gevolgen generieke substitutie, wanneer zij geneesmiddelen voorschrijven waarbij substitutie
risico’s kan opleveren.
Huisartsen dienen goede afspraken te maken met medisch specialisten over het
herhalen van door specialisten ingestelde medicatie, met name in welke gevallen
een merkgeneesmiddel door de huisarts als generiek mag worden gecontinueerd.
Biosimilars vormen een geneesmiddelgroep waarover aparte afspraken gemaakt
dienen te worden met betrekking tot substitutie, bij voorkeur regionaal.

4.2.4 Zorgverzekeraars
1.

2.

Zorgverzekeraars zullen bij het bepalen van het beleid een zorgvuldige afweging
moeten maken tussen enerzijds ﬁnanciële besparingen en anderzijds de mogelijk
negatieve consequenties voor de kwaliteit van de behandeling. Het geven van
dwingende ﬁnanciële prikkels aan apothekers om zo goedkoop mogelijk af te
leveren zou ertoe kunnen leiden dat een conﬂict ontstaat tussen het apothekersbelang en het patiëntbelang. De kwaliteit van de zorg is hier niet bij gebaat.
Het opnemen van geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte in het
preferentiebeleid werkt onwenselijke omzettingen tussen verschillende generieke
producten in de hand. Daarom is dit onverstandig.
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4.2.5 Geneesmiddelfabrikanten
1.

Gegevens over bio-equivalentie van alle producten van alle fabrikanten zouden
openbaar en transparant gemaakt moeten worden, zodat door apothekers een
betere inschatting gemaakt kan worden of het omzetten tussen twee generieke
varianten mogelijk problemen oplevert.

4.2.6 Registratie autoriteiten
1.

2.

De bio-equivalentie van generieke middelen zou niet alleen in jonge gezonde
vrijwilligers na een eenmalige dosis, maar ook in oudere patiënten en in steady
state moeten worden onderzocht.
Er moet overwogen worden om bij registratie van nieuwe generieken ook bioequivalentie te verplichten ten opzichte van al geregistreerde generieken.

4.3 Vervolgstappen
Dit rapport geeft inzicht in de mogelijke gevolgen van generieke substitutie voor
patiënten in het algemeen en bij speciﬁeke patiënt- en geneesmiddelgroepen in het
bijzonder. Voor het vertalen van deze bevindingen naar beleid en het handelen in de
praktijk zal echter meer nodig zijn. Het lijkt erop dat de problemen die patiënten in

Nederland ondervinden door generieke substitutie deels teruggedrongen kunnen
worden door betere naleving van de KNMP Handleiding Geneesmiddelsubstitutie door
apothekers. Het is echter onduidelijk of apothekers en apothekersassistenten voldoende
op de hoogte zijn van deze Handleiding en welke factoren de implementatie ervan
belemmeren. Daarom zouden deze onderwerpen nader moeten worden onderzocht.
Voorts zou moeten worden onderzocht of een goede indicator ontwikkeld kan worden
over generieke substitutie in de basisset kwaliteitsindicatoren apotheken 5, zodat generieke substitutie deel gaat uitmaken van de kwaliteitstoetsing voor apotheken.
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5

Deze is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) en de KNMP
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Dokter en patiënt komen overeen dat het goed is een geneesmiddel voor te
schrijven. Op basis van de deskundigheid van de arts en de situatie van de patiënt
wordt een keuze gemaakt. Krijgt een patiënt dan ook werkelijk wat de dokter
heeft bedoeld? Of doorkruist het streven naar kostenbeheersing een effectieve
medische behandeling met levensbedreigende gevolgen? Wat is de positie van
artsen, zorgverzekeraars, patiënten en apothekers? Wat mag wel en wat niet?
Deze analyse beschrijft de kronkelweg tussen het voorschrijven in de spreekkamer en de aﬂevering door de apotheker. Hoe beleid in de dagelijkse praktijk
ongewild kan uitpakken.
Hoe simpel was het ooit. De dokter schreef het recept uit, de apotheek leverde het
voorgeschreven geneesmiddel en het ziekenfonds betaalde netjes de rekening. En om
dat allemaal mogelijk te maken, betaalden we met z’n allen de ziektekostenpremie.
Maar dat is lang geleden.
De kosten van de zorg liepen uit de hand en dus werd gezocht naar oplossingen.
Geneesmiddelen kwamen snel in beeld. Kunnen die niet goedkoper? Hoe vaak zijn
geneesmiddelen niet identiek? Dan kunnen we toch het goedkoopste kiezen?
Om dat laatste draait het eigenlijk allemaal. Je hebt geneesmiddelen in twee soorten:
spécialités en generieke geneesmiddelen. Het verschil is dat een spécialité een uniek
product is, waarbij de fabrikant een patent heeft op de werkzame stof. Omdat ontwikkelingskosten terugverdiend moeten worden, mogen andere fabrikanten een spécialité
pas namaken als het patent is verstreken. Zodra dat mag, gebeurt het ook meteen en
spreken we van generieke geneesmiddelen. Dat zijn middelen met allemaal dezelfde
werkzame stof.
Om het iets preciezer te zeggen: generieke geneesmiddelen zijn bio-equivalent.
Een belangrijk begrip. Wat dat wil zeggen? De hoeveelheid van het geneesmiddel dat
door een mens wordt opgenomen en de snelheid waarmee dit gebeurt, is vergelijkbaar. Let even op deze formulering: vergelijkbaar, dus niet per deﬁnitie gelijk. Alleen dat
al is volop stof voor discussie, waarover later meer.

| Uitwisselbaar
Het uitgangspunt is dat generieke geneesmiddelen, dus geneesmiddelen met dezelfde
bio-equivalentie, uitwisselbaar zijn. Dus moeten de fabrikanten van deze middelen
concurreren op prijs. Verzekeraars zitten daar tegenwoordig bovenop en hebben
daarmee – eerlijk is eerlijk – ook al veel kosten kunnen besparen (zie kader Kosten
geneesmiddelen 400 miljoen omlaag).
Daarbij zetten ze grofweg twee middelen in: ze voeren een zogeheten preferentiebeleid of ze zetten apothekers via een contract aan tot efficiënt inkopen en uitgeven

van geneesmiddelen. In beide gevallen is het de bedoeling dat switchen tussen
generieke geneesmiddelen de fabrikanten van deze producten scherp houdt en de
prijzen laag. Of, zoals een directielid van een grote ziektekostenverzekeraar het laatst zei:
“Alleen al het feit dat we als verzekeraars van het ene geneesmiddel naar het andere
kunnen switchen, houdt fabrikanten scherp. We zullen dit soort instrumenten dus
nooit weggooien.”
Vrijwel alle ziektekostenverzekeraars hanteren nu een preferentiebeleid. Bovendien
vallen de meest voorkomende geneesmiddelen er onder. Dat werkt eigenlijk heel
eenvoudig. Preferentiebeleid is niet anders dan het beperken van de rechten van
een verzekerde. Als de dokter een geneesmiddel voorschrijft waarvan verschillende
generieke varianten bestaan, dan bepaalt de verzekeraar welk product voor vergoeding
in aanmerking komt. Andere middelen met dezelfde werkzame stof worden dan dus
in principe niet meer vergoed, tenzij de huisarts of de specialist zo’n middel ‘medisch
noodzakelijk’ vindt. Dat is weer een nieuwe discussie, waarover later meer. In principe
is er dus één preferent middel, meestal voor een periode van een jaar. Krijgt de verzekeraar na dat jaar een (ﬁnancieel) gunstiger aanbieding, dan moeten de patiënten van
deze verzekeraar een ander generiek geneesmiddel geleverd krijgen.
De mogelijkheid van het voeren van preferentiebeleid is de verzekeraars bij wet gegeven. Overigens gaan verzekeraars daarbij op dit moment nog minder ver dan de wet
mogelijk maakt. Daarin staat namelijk dat verzekeraars bij het aanwijzen van een preferent generiek geneesmiddel alleen hoeven te letten op de werkzame stof (die moet
gelijk zijn). De hoeveelheid van die werkzame stof en de toedieningsvorm (zetpillen,
tabletten, injecties) zouden ze buiten beschouwing mogen laten. In de praktijk blijkt
echter dat verzekeraars alleen middelen met elkaar vergelijken (en dus uitwisselen) als
ze ook ongeveer dezelfde sterkte en dezelfde toedieningsvorm hebben.

| Contract
Naast preferentiebeleid hanteren verzekeraars andere methoden om de keuze van de
apotheker als het gaat om generieke geneesmiddelen te sturen. Agis/Achmea heeft
bijvoorbeeld het IDEA-contract (IDEA = Integraal Doelmatigheids Contract Excellente
Apotheken). De kern van dit contract is dat apothekers kunnen verdienen door niet alleen patiënten het goedkoopste generieke middel te leveren, maar door dit ook nog
eens slim in te kopen.
Apothekers hebben bij Agis/Achmea een keuze: ze kiezen voor het preferentiebeleid
of voor een IDEA-contract. Doen ze het laatste, dan krijgen ze een vaste gemiddelde
prijs voor een bepaalde hoeveelheid geneesmiddelen (uitgedrukt in zogeheten deﬁned
daily doses, DDD), ongeacht welk geneesmiddel wordt verstrekt. Dus of je als apotheek nu dure of goedkope middelen levert, je krijgt per geleverde hoeveelheid van de
verzekeraar hetzelfde bedrag. Voor apothekers is het een kwestie van even goed rekenen
voordat je zo’n contract tekent, maar voor veel apothekers is het gunstig. Wie niet
teveel extreem ‘dure’ patiënten heeft, kan door slim inkopen en veel goedkope
middelen aﬂeveren, beter verdienen dan onder het preferentiebeleid.
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Hierin zit meteen het risico van een zogeheten perverse prikkel. Zogenaamd ‘dure’
patiënten zijn weinig aantrekkelijk voor de apotheek die op deze basis zijn inkomen
moet verdienen. “Nee, we hebben het niet in voorraad”, gevolgd door een verwijzing
naar de concurrent, kan een apotheker dan veel geld opleveren. Natuurlijk is niemand
bereid te erkennen dat het feitelijk plaats vindt, maar het systeem werkt het wel in de
hand. Met alle risico’s vandien.
En dan hebben we het alleen nog maar over de ‘normale’ apotheek op de hoek van
de straat. Ziekenhuisapotheken vormen een verhaal apart. Die vallen niet onder het
preferentiebeleid van de verzekeraars, wat te maken heeft met de gescheiden ﬁnanciering van zorg in de eerste lijn (huisarts) en de tweede lijn (ziekenhuizen). Ziekenhuizen
declareren bij verzekeraars geen geneesmiddelen op zichzelf, maar complete behandelingen (de bekende diagnosebehandelingscombinaties, dbc’s). Geneesmiddelen
kunnen daarvan een onderdeel zijn. Daarbij komt dat ziekenhuisapotheken vaak een
stevige inkoopmacht hebben. Dat stelt ze in staat geneesmiddelen tegen een lagere
prijs in te kopen dan andere apotheken.
De consequentie is dat een patiënt die het ziekenhuis ingaat, nogal eens een ander
geneesmiddel krijgt dan hij of zij gewend was. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt
vervolgens vaak weer opnieuw geswitcht.
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Kort en goed: ooit was het allemaal simpel. Een patiënt kreeg precies het geneesmiddel
dat de dokter voorschreef: product X van fabrikant Y. Nu schrijven artsen meestal niet
meer voor op merknaam, maar op de naam van de werkzame stof. Meestal bepaalt
daarna het (preferentie)beleid van de verzekeraar en – als dat niet van toepassing is –
het inkoopbeleid van de apotheek welk middel van welke fabrikant precies wordt geleverd.
Is het dus aan het ingrijpen van verzekeraars te danken dat patiënten moeten switchen
tussen geneesmiddelen? Voor een deel natuurlijk wel, maar wie zijn oor te luisteren
legt bij patiëntenorganisaties, hoort dat het verschijnsel al veel langer bestaat dan er
preferentiebeleid is. Vroeger zorgde de apotheek dat de patiënt een ander generiek
middel kreeg omdat hem dat ﬁnancieel beter uitkwam (meer bonus, meer korting), nu
doet hij dit omdat de verzekerde een middel anders niet meer vergoed krijgt.
Zorgverzekeraarscombinatie UVIT (Univé, VGZ, IZA en Trias) beweert zelfs dat er meer
stabiliteit is opgetreden en dat patiënten als gevolg van de sterkere rol van verzekeraars
vaak langer een bepaald geneesmiddel kunnen houden dan toen ze nog volledig afhankelijk waren van de keuzes van apothekers. Tegelijk zijn er apothekers die beweren
dat het Agis/Achmea-contract voor apothekers een prima middel is om patiënten juist
niet voortdurend te laten switchen en een eenmaal gekozen medicijn te laten houden.
Wie zal het zeggen?

| Lastig en schadelijk
Feit blijft dat er veel wordt geswitcht, in de medische praktijk wordt dit substitutie
genoemd. En de kernvraag is natuurlijk: is dat lastig voor de patiënt? Of erger nog: is
dat schadelijk voor de gezondheid van de patiënt? Ja, het is lastig. En ja, het kan soms
ook heel schadelijk zijn.

De praktische nadelen van substitutie weten veel huisartsen en specialisten je wel uit te
leggen. Daarmee worden ze namelijk geconfronteerd in hun spreekkamer. Patiënten
die een langere periode medicijnen moeten gebruiken, krijgen opeens tabletten met
een andere vorm of kleur, of in een ander doosje, geleverd. Vaak gaat het hierbij om
andere Nederlandse producten, maar via parallelimport komen ook veel relatief goedkope buitenlandse producten op de markt.
“Huisartsen merken dat patiënten hierdoor in de war raken en dit leidt tot extra vragen
in de spreekkamer”, zegt een huisarts. “Voorlichting over de wisseling van doosjes is
van groot belang; die zou veel beter moeten zijn.” Bij de specialisten ziet men precies
dezelfde praktische bezwaren. “Laten we in elk geval eens proberen af te spreken dat
dezelfde generieke geneesmiddelen in dezelfde soort doosjes worden verpakt”, verzuchtte een specialist kort geleden.
Ook de apothekers zijn officieel van mening dat switchen tussen geneesmiddelen nadelen heeft. Uit een onderzoek onder deze beroepsgroep bleek in 2010 dat vooral
oudere patiënten in de war zouden raken als zij ineens ‘nieuwe’ medicijnen krijgen.
Bovendien moeten apothekers tegenwoordig veel soorten geneesmiddelen op voorraad houden (verzekeraars hebben vaak allemaal een eigen preferent middel en kunnen meestal na een jaar weer voor een ander middel kiezen). Ze bestellen minder geneesmiddelen, blijven met voorraden zitten, waardoor patiënten niet altijd het middel
kunnen krijgen dat ze nodig hebben, aldus een onderzoek van Atos Consulting.
Dat zijn nog maar de meest praktische – en daarmee minst ernstige – gevolgen van het
switchen van het ene geneesmiddel naar het andere. Er is echter meer dan patiëntvriendelijkheid. Therapietrouw is wel zo belangrijk. En wie regelmatig tabletten van een
andere kleur of een andere vorm in een ander doosje krijgt, is minder trouw dan wanneer
alles bij het oude blijft. Dat risico zeggen zowel de artsen als de apotheken te onderkennen.

| Epilepsie
Serieuze medische problemen kunnen ontstaan bij speciﬁeke groepen patiënten,
bijvoorbeeld mensen met epilepsie. Veel geneesmiddelen die bedoeld zijn om epileptische aanvallen te onderdrukken, zijn tegenwoordig ‘generiek’. Toch bepleit de
Epilepsie Vereniging Nederland al vele jaren om patiënten niet van het ene op het andere
middel te laten overstappen. Eenmaal gekozen, blijft gekozen, dat is de veiligste optie.
Daarvoor zijn volgens de patiënten twee redenen.
De eerste is een psychologische, zegt voorzitter Ton Tempels van Epilepsie Vereniging Nederland. “De impact van het meemaken van een epilepsieaanval – van jezelf of
van een ander mens – is enorm. De consequentie is dat patiënten over het algemeen
hondstrouw zijn als het gaat om hun therapie. Soms op het absurde af. Elke dag op
dezelfde tijd het pilletje en altijd in de yoghurt met muesli. Op die manier zoeken ze
continu naar houvast om controle te hebben over de epileptische aanval, die altijd
onverwacht kan komen. Daarom alleen al is het niet goed dat epilepsiepatiënten
gedwongen worden van geneesmiddel te wisselen.”
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De tweede reden is strikt medisch. Geneesmiddelen werken vaak niet hetzelfde, ook al
bevatten ze dezelfde werkzame stof en zijn bio-equivalent. Dat wil zeggen: de werkzaamheid is binnen bepaalde grenzen vergelijkbaar, maar dus niet altijd volstrekt gelijk.
Daarnaast kunnen er andere hulp- en vulmiddelen in zitten, de wijze van toediening
kan anders zijn. Uit onderzoek blijkt dat van de epilepsiepatiënten die gedwongen zijn
overgestapt op een ander geneesmiddel bijna één op de vijf aantoonbaar meer klachten heeft.
Het zijn niet alleen de patiëntenorganisaties die dit soort problemen signaleren.
Erkenning is er ook bij de apothekers. Hun organisatie, de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) heeft in april 2011 Handleiding
Geneesmiddelensubstitutie gepubliceerd. Hierin staat beschreven waaraan een apotheek zich heeft te houden als hij zijn vak goed wil uitoefenen.
In deze handleiding worden verschillende geneesmiddelen genoemd waarbij problemen zijn gemeld. Daarbij gaat het onder andere om middelen die epilepsiepatiënten
slikken om aanvallen tegen te gaan. In januari 2011 heeft de KNMP samen met onder
andere patiëntenorganisaties haar handtekening gezet onder een heldere oproep
aan alle apothekers in Nederland: “Een succesvolle behandeling van epilepsie staat of
valt met continuïteit in gebruikte medicatie”, aldus deze brief. De consequentie is: bij
epilepsiepatiënten wordt substitutie om andere dan medische redenen “ten sterkste
ontraden”.
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| Nierpatiënten
Een andere groep patiënten die veel ervaring heeft met substitutie zijn nierpatiënten
die getransplanteerd zijn. Deze moeten de rest van hun leven anti-afstotingsmiddelen
(immunosuppressiva) slikken. Bij veel van deze middelen is kort geleden het patent
afgelopen. Met andere woorden: er komen nu generieke varianten van bestaande spécialités. Het switchen kan beginnen…
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat dit zeer riskant is. Wie een nieuwe
nier heeft gekregen en van het ene naar het andere geneesmiddel overstapt, verkort
daarmee de levensduur van het nieuwe orgaan. De kans op een acute afstoting wordt
vergroot en de levensduur van de nieuwe nier (chronische afstoting) wordt verkort.
Dat heeft te maken met wat in het jargon wordt genoemd de beperkte therapeutische
breedte van anti-afstotingsmiddelen: een juiste dosering van de werkzame stof luistert
heel nauw. Het is essentieel dat de hoeveelheid van het geneesmiddel die door een
patiënt wordt opgenomen en de snelheid waarmee dit gebeurt constant is.
Constant: dat laat weinig ruimte voor misverstanden. Het criterium voor bio-equivalentie, dat doorgaans bepaalt of geneesmiddelen uitwisselbaar zijn, is ruimer. Twee
middelen worden al bio-equivalent genoemd als ze vergelijkbaar zijn; gelijk is niet per
se noodzakelijk. En switchen van het ene naar het andere middel, kan er dus toe leiden dat een patiënt plotseling meer of minder werkzame stof in zijn lichaam krijgt. Bij
paracetamol of een maagzuurremmer is dat geen enkel probleem, maar in het geval

van anti-afstotingsmiddelen is het zeer riskant. De KNMP waarschuwt daar ook voor in
de eigen handleiding voor apothekers. Ook de meeste verzekeraars zijn terughoudend.

| Wie let op de patiënt?
Conclusie? Overstappen van het ene generieke geneesmiddel naar het andere is in
het algemeen geen probleem. Het is hooguit nogal onhandig met al die verschillend
gekleurde pilletjes en die verschillende verpakkingen, maar dat moet met goede voorlichting toch op te lossen zijn.
In sommige situaties is het echter gevaarlijk, misschien wel levensgevaarlijk. Gelukkig
hebben we huisartsen, specialisten en apothekers om patiënten voor zulke risico’s te
behoeden. Doen ze dat ook? Of spelen andere factoren een rol? Tijdgebrek bijvoorbeeld? Of misschien wel ﬁnanciële motieven?
Laten we beginnen bij de behandelaren, de huisartsen en de specialisten. Bij hen is
alles op papier goed geregeld. Dat blijkt uit de instructies die de brancheverenigingen
voor huisartsen en de specialisten onder hun leden hebben verspreid. “Goedkoop als
het kan, duur als het moet”, zegt de Orde van Medisch Specialisten in de eigen Leidraad
doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen. “Kiezen voor het goedkoopste middel
dat het beoogde resultaat kan bereiken”, is een van de uitgangspunten van het Formulariumgericht voorschrijven dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) voorstaat.
Uitgangspunt voor huisartsen en specialisten is dat deze beroepsgroepen zoveel
mogelijk voorschrijven op stofnaam. Dat betekent dat ze op het recept in principe niet
de merknaam van een geneesmiddel vermelden, maar de naam van de werkzame stof
die erin zit. Paracetamol is een voorbeeld van zo’n werkzame stof; het wordt onder
tientallen merknamen op de markt gebracht. In het algemeen zijn die merken goed
uitwisselbaar. Niemand zal er een probleem mee hebben. Paracetamol heeft bovendien een ruime therapeutische breedte. Je kunt één tabletje nemen, maar twee leveren
in het algemeen ook geen ernstige problemen op.
Bij huisartsen wordt al ruim vijftien jaar gestimuleerd dat ze op stofnaam voorschrijven.
Iedere huisarts beschikt over een geautomatiseerd Huisartsen Informatie Systeem
(HIS), dat standaard ingesteld staat op voorschrijven op stofnaam. Je kunt dat wel
veranderen, maar de meeste huisartsen handhaven gewoon de standaardinstellingen,
zo is de ervaring.
Recepten gaan vervolgens vaak digitaal naar de apotheek van de patiënt of deze krijgt
een print mee om bij de apotheek af te geven. Behalve bij huisbezoeken, leveren
huisartsen vrijwel geen handgeschreven recepten meer af. Binnenkort wordt dit zelfs
verboden.
Het gevolg van deze gang van zaken is dat apotheken van de Nederlandse huisartsen
in het algemeen veel vrijheid krijgen om bij geneesmiddelen waarvan verschillende
generieke varianten (met dezelfde werkzame stof) bestaan, zelf een keuze te maken.
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Bij de medisch specialisten ligt dat iets anders. Bij hen is het voorschrijven op stofnaam nog veel minder de gewoonte, terwijl deze beroepsgroep ook nog minder werkt
met geautomatiseerde systemen voor doelmatig voorschrijven. Ruim de helft van de
geneesmiddelen die specialisten buiten het ziekenhuis voorschrijven, betreft merkgeneesmiddelen.
Volgens de specialisten zelf heeft dit verschillende oorzaken. Ten eerste zien specialisten vaak patiënten met meer complexe problemen. “De medisch specialist moet
daarom over een breder therapeutisch palet kunnen beschikken dan een huisarts,
soms met geneesmiddelengroepen waarin geen generieke opties bestaan”, staat in de
Leidraad doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door medisch specialisten van
maart 2011. En dan zegt de beroepsgroep ook dat specialisten “eerder dan de huisarts
ervaringen willen opdoen met nieuwe geneesmiddelen”, die over het algemeen duurder zullen zijn. Niettemin streeft ook de Orde van Medisch Specialisten ernaar dat ook
deze beroepsgroep meer dan nu gebeurt, gaat voorschrijven op stofnaam.
Uit een peiling van Mednet (een medische website met een gelijknamig tijdschrift) blijkt
dat de meeste artsen (huisartsen en specialisten) intussen zoveel mogelijk generieke
middelen voorschrijven. Dat geldt voor de bisfosfonaten tegen botziekten (73,5 procent), de ACE-remmers tegen hart- en vaatziekten (86 procent), de SSRI’s tegen angststoornissen (88,6 procent) en voor de statines ofwel cholesterolverlagers (85,3 procent).
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| Medische noodzaak
Allemaal prima, maar wat nu als een huisarts of een specialist van mening is dat een
patiënt per se een bepaald geneesmiddel moet krijgen? Wat te doen als een arts het
preferentiebeleid van verzekeraars of het inkoopbeleid van apotheken even buiten
werking wil stellen? Stel dat de arts wil dat er een speciﬁek merk in de categorie generieke geneesmiddelen of een bepaald spécialité wordt geleverd? Heeft de arts dan nog
wel het laatste woord?
Op papier is dat zeker het geval. De huisarts of de specialist schrijft dan op zijn recept
dat sprake is van een medische noodzaak.
Wat we daar onder moeten verstaan, is net als de andere regels voor het preferentiebeleid, vastgelegd in het Besluit Zorgverzekering. Hierin staat: “Als het medisch niet
verantwoord is de verzekerde slechts toegang te geven tot het aangewezen geneesmiddel, behoudt de verzekerde aanspraak op een ander geneesmiddel.” Waaraan
meteen wordt toegevoegd: “Het gaat hier om een hoge uitzondering, slechts als het
medisch onverantwoord is dat behandeld wordt met een door de zorgverzekeraar
aangewezen geneesmiddel, bestaat aanspraak op een ander middel. Het is aan de
zorgverzekeraar zelf om te bepalen hoe hij toetst of aan deze voorwaarde is voldaan.”
Verzekeraars zeggen dat ze die toetsing achterwege laten. Ook apothekers geven aan
dat ze de aanwijzing ‘medische noodzaak’ van de arts te allen tijde zullen respecteren.
Of dat zo vrijblijvend blijft, is de vraag. Verzekeraarscombinatie UVIT heeft bijvoorbeeld

aangekondigd dat artsen die een voorschrijfgedrag vertonen dat sterk afwijkt van hun
beroepsgroep daarop te zullen aanspreken. Wie dus op elk recept schrijft ‘medische
noodzaak’ kan vroeg of laat rekenen op een bezoekje van een verzekeraar. En welke
gevolgen zal dat weer hebben voor het gedrag van artsen?
Niettemin is de vermelding van ‘medische noodzaak’ op een recept volgens verzekeraars en apothekers de methode om het preferentiebeleid buiten werking te stellen en
elk ander ingrijpen van apothekers te vermijden.

| HIS
Nu even naar de praktijk. Hoe werken huisartsen in de praktijk met hun Huisartsen
Informatie Systeem (HIS)? En hoe moeilijk is het om ervoor te zorgen dat een patiënt
– als dat medisch noodzakelijk is – een bepaald merk geneesmiddel te leveren?
Om te beginnen zijn er veel verschillende HIS-systemen van veel verschillende leveranciers. Dat maakt het om te beginnen al lastig hierover landelijke instructies te geven
of er aandacht aan te besteden in de huisartsenopleiding.
Uit onderzoek van een van de patiëntenorganisaties blijkt bovendien dat de meeste
systemen standaard staan ingesteld op voorschrijven op stofnaam. Als een merknaam
wordt ingevuld, zet het systeem deze om in een stofnaam en zo gaat het recept naar de
apotheek. Op zichzelf niet zo vreemd, als de beroepsgroep dat zelf propageert.
Verder hebben alle systemen in principe de mogelijkheid om aan te geven dat per se
een bepaald merkproduct geleverd moet worden (dat medisch noodzakelijk is), maar
in elk systeem moet dat op een andere manier. Het ene systeem stuurt de huisarts
naar een nieuw tabblad waarop de letters MN (medisch noodzakelijk) ingevuld moeten
worden. Het andere biedt ergens een keuze tussen een ‘voorschrijfproduct’ en een
‘handelsproduct’; het eerste is de stofnaam (standaard ingesteld), het tweede de merknaam. Je moet het maar weten. Weer een ander systeem biedt de keuze tussen ‘voorkeursgeneesmiddel’ en ‘praktijkvoorkeur’; het eerste is stofnaam (standaard ingesteld),
het tweede merknaam. Ook weer iets dat je als arts moet weten. En dan zijn er nog een
handvol varianten.
Heeft een huisarts daar allemaal zin in? Heeft hij er tijd voor tijdens consulten die doorgaan niet langer duren dan tien minuten? Hoe is bijvoorbeeld de praktijk als het gaat
om patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan? Die komen aanvankelijk
voor controle bij de arts die de transplantatie heeft verricht, maar belanden vervolgens
bij een nefroloog (internist voor nierziekten) en moeten in ongeveer de helft van de
gevallen slechts voor herhalingsrecepten naar de huisarts of diens assistente of praktijkondersteuner. Allemaal mogen ze werken met het HIS, maar kennen ze ook allemaal
de risico’s van het vervangen van het ene anti-afstotingsmiddel door het andere? Of
laten ze gewoon de systemen met hun standaardinstellingen het werk doen? En zetten
ze daarmee de carrousel van het switchen tussen generiek veronderstelde geneesmiddelen in werking, waarvan deskundigen weten dat deze een dodelijke aﬂoop kan
hebben?
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Daarover moeten we ons maar niet teveel illusies maken. Uit een enquête van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) onder de eigen leden blijkt dat de recepten van
specialisten weliswaar meestal merknamen bevatten, maar dat in herhalingsrecepten
van huisartsen vaak de stofnamen staan. Waarmee de apotheek dus de mogelijkheid
heeft de patiënt een ander dan het bekende generieke middel te geven.
“Bij ons komt het eigenlijk niet voor dat we in plaats van voorschrijven op stofnaam
kiezen voor een speciﬁek merk geneesmiddel”, zegt een huisarts uit het westen van het
land. “Dat doen we hooguit als een patiënt aangeeft dat hij of zij de werking van het ene
generieke middel toch als anders ervaart dan van het andere. Het is gewoon niet bij te
houden voor huisartsen: al die verschillende medicijnen, al die verschillende verzekeraars. En eens in de zoveel maanden is er weer nieuw beleid”, zo zegt de huisarts.
“Hebt u enig idee hoeveel recepten ik op een dag uitschrijf”, zegt een andere drukbezette huisarts uit het midden van het land. In de praktijk blijken huisartsen zelden of
nooit de standaardinstellingen van hun HIS uit te schakelen. Als patiënten er nadrukkelijk om vragen, zullen ze die vrijwel altijd hun zin geven, zeker als het gaat om antiafstotingsmiddelen. De primaire verantwoordelijkheid lijkt bij de patiënt te liggen. “Ik
kan wel proberen alert te zijn en kritische vragen te stellen, maar het is aan de patiënt
om in de gaten te houden of deze ook krijgt wat de specialist noodzakelijk acht.”

| Handleiding apotheken
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Als huisartsen dan niet altijd het slot op de deur vormen, dan maar naar de apotheken.
Als die een recept krijgen met de naam van de werkzame stof, mogen ze kiezen welk
generiek geneesmiddel ze leveren. Vaak wordt dat bepaald door het preferentiebeleid
van de verzekeraar, maar soms ook worden ze geleid door eigen (soms commerciële)
afwegingen.
Eén ding moet voor apothekers echter nog belangrijker zijn: het belang van de patiënt.
Dat hoort volgens de eigen beroepsethiek centraal te staan. Ook de apotheken hebben
hun officiële werkwijze netjes op papier gezet in de Handleiding Geneesmiddelensubstitutie (2011) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der
Pharmacie (KNMP).
Uitgangspunt is dat een apotheek alleen een ander geneesmiddel mag geven dan de
arts heeft voorgeschreven als hij hierover overleg heeft gehad met die arts en als de
patiënt daarmee akkoord is. Dat blijkt ook uit hierover gevoerde gerechtelijke procedures.
Een belangrijk principe daarbij is dat de apotheker nooit, maar dan ook nooit met de
patiënt in discussie moet gaan over zijn medicatie. Dus niet vragen: uw arts heeft nu
wel opgeschreven dat er een medische noodzaak is voor dit of dat middel, maar waarom is dat zo? Bij twijfel, niet de patiënt, maar de arts raadplegen.
Als een arts voorschrijft op stofnaam, dan staat het de apotheek vrij om zelf te bepalen welk product met deze werkzame stof aan de patiënt wordt geleverd. Daarbij
gelden echter wel enkele principes. Ten eerste moet een patiënt goed geïnformeerd
worden als dezelfde medicijnen, althans met dezelfde werkzame stof, deze keer in
een ander doosje zitten en als wellicht ook de tabletten een andere vorm hebben.

Sommige apotheken hebben daarvoor een geautomatiseerd systeem dat onmiddellijk
een waarschuwing afgeeft als een patiënt bijvoorbeeld bij een herhaalrecept middelen
meekrijgt die er heel anders uitzien dan hij of zijn gewend is. De apotheker wordt dan
geacht een toelichting te geven om vragen op voorhand weg te nemen.
En verder zegt de handleiding: “Vanuit het oogpunt van patiëntvriendelijkheid is het
niet raadzaam patiënten frequent over te zetten op (andere) generieke preparaten, dus
van spécialité naar generiek en omgekeerd, of van generiek naar generiek.”
In de handleiding voor de apothekers besteedt de KNMP ook uitgebreid aandacht aan
serieuze medische problemen die zich kunnen voordoen als patiënten gedwongen van
het ene geneesmiddel naar het andere moeten switchen, zelfs al is de werkzame stof
in beide producten dezelfde.
Daarbij staat weer het begrip bio-equivalentie centraal: twee geneesmiddelen zijn bioequivalent als ze globaal dezelfde werkzaamheid hebben. Daarbij zijn echter enkele
zaken van belang. Ten eerste zijn niet alle geneesmiddelen getest op bio-equivalentie
(dat geldt met name voor de oudere middelen). En als er wel getest is, dan gebeurde
dat uiteraard op grotere groepen patiënten. Helaas is de ene patiënt de andere niet.
“Mogelijk is dit een verklaring voor onverwachte problemen bij substitutie”, schrijft de
KNMP.
In diezelfde handleiding voor apothekers wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op
problemen die zich kunnen voordoen bij patiënten die van het ene geneesmiddel zijn
overgestapt op het andere, terwijl beide middelen volgens de wetenschappelijke theorie
toch gelijkwaardig zouden moeten zijn. “In de meeste gevallen is geen goede wetenschappelijke verklaring gevonden”, schrijft de KNMP, “maar dit neemt niet weg dat de
klachten wel altijd serieus moeten worden genomen. De keuze voor substitutie of
resubstitutie dient per individu te worden beoordeeld.”

| Wat doen apothekers?
Opnieuw een helder verhaal. Nu weer even de praktijk, die soms harder is dan de leer.
Er is veel veranderd in de branche van apothekers de afgelopen jaren. Terwijl verzekeraars blij zijn met het preferentiebeleid, zijn apothekers dat allerminst. Het heeft een
groot gat geslagen in hun inkomsten en – volgens eigen zeggen – ook veel rompslomp en problemen opgeleverd bij de bevoorrading van apotheken.
“De gouden tijden zijn echt voorbij”, zegt één van de apothekers. Cijfers bevestigen dit:
volgens de Nederlandse Zorgautoriteit draait 40 procent van de apotheken met verlies.
Uit gegevens over 2009 blijkt dat apotheken dat jaar gezamenlijk duizend man personeel hebben moeten ontslaan.
Het kan niet anders dan dat er ook gevolgen zijn voor patiënten. Bijvoorbeeld epilepsiepatiënten. Voor zover ze het al deden, passen vrijwel alle verzekeraars het preferentiebeleid niet meer toe op anti-epileptica. De redenen zijn bekend; veel te veel kans dat
patiënten hun oude aanvallen weer terug krijgen. Ook apothekersorganisatie KNMP
vindt switchen niet gewenst: dit wordt “ten sterkste ontraden”. Patiëntenorganisaties
hebben in echter grote twijfels of theorie en praktijk wel overeenkomen.
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Bij de Epilepsie Vereniging Nederland heeft men gemerkt dat apothekers zelf soms
wel de vrijheid nemen om patiënten een ander generiek middel te geven. Daarmee
handelen ze in strijd met de oproep van hun beroepsorganisatie. Patiënten zouden er,
volgens de patiëntenorganisatie, over klagen dat apothekers zich om dat uit te leggen
ten onrechte verschuilen achter verzekeraars of fabrikanten (“het moet nu eenmaal”).
Ander voorbeeld: de nierpatiënten. Hun organisatie, de Nierpatiënten Vereniging
Nederland benadrukt dat ze niets tegen generieke geneesmiddelen heeft. Als de
specialist in overleg met de patiënt een generiek middel voorschrijft, is dat prima. De
patiëntenvereniging heeft er wel iets op tegen als een patiënt een ander middel krijgt
dan de arts bedoeld heeft.
Dat zou niet moeten kunnen? Uit het onderzoek van de Nierpatiënten Vereniging
Nederland onder de eigen leden kwamen verrassende conclusies naar voren. Zoals
gezegd vindt de apothekersorganisatie KNMP dat patiënten goed geïnformeerd moeten
worden als ze om andere dan medische redenen van het ene geneesmiddel naar het
andere moeten overstappen. Wat zeggen echter de nierpatiënten? Dat apothekers
vrijwel nóóit overleggen over generieke substitutie. Ze doen het gewoon. “Zij sturen
gewoon een zakje met andere (generieke) medicijnen of geven aan de balie andere
medicijnen mee, zonder overleg met de patiënt.” Volgens de apothekersorganisatie is
dat een zonde tegen een van de belangrijkste principes van het substitutiebeleid. Maar
blijkbaar gebeurt het dus wel.
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Belangrijker nog is de medische schade die hierdoor wordt veroorzaakt. Switchen
van geneesmiddel is voor transplantatiepatiënten immers niet verstandig, zeggen de
medici. “Het is onwenselijk en in strijd met de voorschriften”, zegt de patiëntenvereniging,
want de kans op afstoting wordt er groter door en de levensduur van de patiënt wordt
aantoonbaar verkort.
En als apothekers dan te maken hebben met mondige patiënten? Ook daarnaar is in dit
onderzoek gevraagd. De eerste verdediging van de apotheker is dan meestal dat het
toch allemaal dezelfde medicijnen zijn, de tweede is vaak dat de verzekeraar het nu
eenmaal zo heeft bepaald. En dan is er nog het argument dat nu eenmaal het gewenste
geneesmiddel niet in voorraad is. “Als patiënten doorzetten en per se de originele
medicijnen willen hebben, dan lukt het meestal wel. Het is echter maar een klein deel
van de patiënten die dit doet.”
Een goedwillende apotheker zegt “nogal geschrokken” te zijn van de uitkomsten van
deze enquête. “Er zijn middelen die de afweer onderdrukken, die je absoluut niet mag
vervangen. Hiervan bestaan wel merkloze preparaten, maar die mag een patiënt alleen
krijgen als hij start met een afweeronderdrukkend middel, zodat hij op dat bewuste
middel ingesteld kan worden.”
Maar is het gedrag van apothekers wel zo vreemd? Ze worden geconfronteerd met
grote prijsverschillen tussen anti-afstotingsmiddelen, soms wel oplopend tot 80 euro
per doosje. Als je dan als zelfstandige apotheek in een contract met een verzekeraar
hebt afgesproken dat je per doosje geleverde geneesmiddelen gemiddeld maar een

paar euro vergoed krijgt (bijvoorbeeld via het IDEA-contract van Agis/Achmea), dan
moet je wel heel sterk in je schoenen staan als je niet probeert patiënten op het goedkoopste middel te zetten. Zeker als je een paar van die ‘dure’ transplantatiepatiënten in
je klantenkring hebt.
Een wereld dus van mooie uitgangspunten en principes, maar is er iemand die
controleert of ze worden nageleefd? Hoe is de praktijk? Wat gebeurt er in de apotheek, nu deze beroepsgroep ﬁnancieel steeds meer onder druk komt te staan? Wat
zijn de gevolgen van het streven naar slim inkopen en van de toenemende druk op
de marges? Apothekersorganisatie KNMP zegt dat ze geen mogelijkheden heeft om
de eigen leden te controleren. Ze ziet dat ook niet als haar taak: “De KNMP is geen
controlerende instantie.” Dat is meer iets voor de organisatie waarbij apothekers certiﬁcering kunnen aanvragen, zegt de KNMP, desnoods iets voor de Inspectie voor de
Gezondheidszorg.”
Wie zit er dan aan het roer als het er echt op aankomt? Wie moet dat voorkomen dat er
gezondheidsschade optreedt als gevolg van het switchen tussen geneesmiddelen. Als
dokters en apothekers het niet weten of er geen kans toe zien, hangt het dus toch af
van de mondigheid van de patiënt of deze het juiste geneesmiddel krijgt. Dat botst met
alle, door de beroepsgroepen, zo mooi beschreven uitgangspunten.
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| Kosten geneesmiddelen 400 miljoen omlaag
Ongeveer 400 miljoen euro per jaar. Dat is het bedrag dat verzekeraars overhouden sinds
de prijzen van generieke geneesmiddelen in een paar jaar tijd zijn verlaagd. Verzekeraars
melden het cijfer vol trots als resultaat van hun inkoop- en preferentiebeleid. Het heeft
wel enige voeten in de aarde gehad overigens voordat deze besparing gerealiseerd kon
worden.
Een eerste poging om de kosten van generieke geneesmiddelen te verlagen, liep in de jaren
negentig namelijk uit op een mislukking. Staatssecretaris Hans Simons (Volksgezondheid),
bekend geworden door het gelijknamige ‘plan-Simons’, bedacht dat hij de apothekers
moest aanzetten tot slimmer inkopen van generieke geneesmiddelen. Hij besloot tot een
algemene korting op de tarieven van apothekers en spoorde de beroepsgroep aan deze
beperking van hun inkomen terug te verdienen door bij farmaceutische bedrijven kortingen
en bonussen te bedingen.
Deze maatregel leidde tot margeconcurrentie: partijen kregen een direct belang bij hoge
prijzen omdatdan hoge kortingen bedongen konden worden. Als gevolg van de ingreep
van Simons kwamen de voordelen dus in eerste instantie vooral bij de apothekers – en
voor een deel bij de industrie – terecht. De consument, de verzekerde, zag er niets van

terug. De apothekers incasseerden de kortingen en de bonussen, maar de prijzen van
generieke geneesmiddelen bleven jarenlang veel hoger dan wanneer van echte marktwerking
sprake geweest zou zijn. Intussen kregen patiënten die langdurig een generiek geneesmiddel
moeten gebruiken al wel frequent te maken met andere merken, andere tabletten en andere
doosjes. Het lag er maar aan bij welk farmaceutisch bedrijf voor apothekers het grootste
inkoopvoordeel te behalen was.
Een volgende beleidsreactie – overigens vele jaren later – was het preferentiebeleid. Niet
de apotheker, maar de verzekeraar bepaalt welk generiek geneesmiddel voor vergoeding in
aanmerking komt, waarbij het doel was echt prijsconcurrentie te laten ontstaan.
Officieel werd het preferentiebeleid al ingevoerd in 2003, dus nog voordat de verzekeraars
met de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet veel meer macht kregen. Pas sinds
2008 wordt het preferentiebeleid echter serieus toegepast.
Bij de invoering van het preferentiebeleid kozen verzekeraars eerst voor een gezamenlijke
landelijke aanpak. Enkele verzekeraars besloten voor drie categorieën geneesmiddelen met
dezelfde werkzame stof zo’n beleid te gaan voeren. Ze besloten alleen nog maar middelen
te vergoeden die in prijs niet meer dan 5 procent afweken van het goedkoopste middel. Dit
had een merkwaardig gevolg. Na korte tijd bleken de meeste middelen binnen die marge
te vallen; grote prijsverschillen verdwenen dus, maar een echte prijsdaling trad nauwelijks
op. Alle generieke middelen vielen plotseling binnen de veilige marge en alles kon gewoon
vergoed blijven worden.
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De echte voordelen werden pas bereikt toen verzekeraars besloten bepaalde generieke
middelen voor een bepaalde periode (aanvankelijk een half jaar, nu meestal een jaar)
preferent te verklaren. Toen ontstond echte concurrentie (je middel wordt immers gekozen
of niet) en gingen de prijzen in de officiële overheidsprijslijst, in jargon de Taxe genoemd,
wel omlaag. Deze prijsverlaging kan voor sommige middelen oplopen tot 90 procent.
UVIT (een combinatie van de zorgverzekeraars Univé, VGZ, IZA en Trias) heeft berekend dat
in 2007 vrijwel nergens in Europa generieke geneesmiddelen goedkoper werden geproduceerd (of ingekocht) dan in Nederland, maar dat de verkoopprijzen van deze middelen
ook vrijwel nergens in Europa zo hoog waren. Het preferentiebeleid heeft hierin radicaal
verandering gebracht.

| Therapeutische substitutie: de volgende stap?
Verzekeraars hebben als taak ervoor te zorgen dat de kosten van de gezondheidszorg niet
te hard stijgen. Met het preferentiebeleid voor generieke geneesmiddelen hebben ze laten
zien hoe dat werkt. Moet de invloed van verzekeraars bij het verstrekken van geneesmiddelen verder uitgebreid worden of juist niet? Dat is de kern van de discussie als het gaat om
therapeutische substitutie.
Therapeutische substitutie gaat aanzienlijk verder dan het bestaande preferentiebeleid.
Preferentiebeleid is principe van toepassing op geneesmiddelen waarvan men veronderstelt dat ze in principe gelijk zijn. De ene paracetamol mag worden vervangen door de
andere. Bij therapeutische substitutie gaat het om het vervangen van de ene therapie door
een andere, goedkopere therapie door tussenkomst van een apotheker of verzekeraar. Dus
in plaats van een operatie kiezen we bijvoorbeeld voor het inzetten van geneesmiddelen
omdat dit veel goedkoper is.
En als we het beperken tot geneesmiddelen dan spreken we van farmacotherapeutische
substitutie: het vervangen van een geneesmiddel uit de ene groep door een (goedkoper)
geneesmiddel uit een andere groep. Dat kan als beide middelen (met verschillende werkzame stoffen) in principe inzetbaar zijn bij een bepaalde diagnose en van beide middelen
een vergelijkbaar behandelresultaat wordt verwacht. Nu ligt de keuze voor het een of het
ander nog volledig bij de arts, straks gaan wellicht de apotheker of de verzekeraar zich ook
daarmee bemoeien.
Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt serieus geﬁlosofeerd
over deze optie, die op verschillende manieren vorm kan krijgen. Zo zou een verzekeraar
bijvoorbeeld in de polisvoorwaarden kunnen opnemen dat bij bepaalde diagnoses alleen
nog maar bepaalde therapieën of bepaalde categorieën geneesmiddelen worden vergoed.
Patiëntenorganisaties zijn daar mordicus tegen. En ook verzekeraars lijken er weinig voor te
voelen op deze manier in de spreekkamer van de huisarts of de specialist door te dringen.
Een zo vergaande, opzichtige beperking van de rechten van verzekerden, kan natuurlijk ook
veel klanten gaan kosten.
Daarom is de verwachting dat therapeutische substitutie op een wat andere – meer
indirecte manier – gestalte zal krijgen. Niet via de verzekerde, maar via de behandelaar.
De verzekerde houdt dan het recht op elke denkbare therapie en van de arts die met de
verzekeraar een contract heeft, wordt doelmatigheid verwacht. Wie consequent de duurste
therapie hanteert (of de duurste medicijnen voorschrijft) en daarmee sterk afwijkt van de
standaard in zijn beroepsgroep, mag lastige vragen verwachten van de contracterende verzekeraar. En in het uiterste geval raakt zo’n behandelaar zijn contract met de verzekeraar kwijt.
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Platform PI
Platform PI (Patiënt-Industrie) is een ontmoetingsplaats
voor leden van patiëntenorganisaties en medewerkers
van farmaceutische bedrijven. Het platform stelt knelpunten in het medicijngebruik aan de orde en draagt
daarvoor oplossingen aan. De (chronische) patiënt staat
daarbij voorop.
Het uitgangspunt is dat de patiënt een positie heeft
die gelijkwaardig is als het gaat om de verkrijgbaarheid,
de keuze en het gebruik van geneesmiddelen. Het platform fungeert als een samenwerkingsverband tussen
patiëntenorganisaties en fabrikanten van geneesmiddelen die nieuwe medicijnen ontwikkelen.

