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Samenvatting 

De Handleiding Geneesmiddelsubstitutie biedt een praktische handleiding ten behoeve van het 

substitutiebeleid om optimale patiëntenzorg te waarborgen, terwijl tevens wordt bijgedragen aan 

kostenbesparing in de gezondheidszorg. Het doel is niet om alle aspecten die met substitutie verband 

houden tot in detail te beschrijven.

Definities

Generieke substitutie is het onderling vervangen van geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, dezelfde 

sterkte en dezelfde farmaceutische vorm. Deze handleiding gaat over generieke substitutie. Therapeutische 

substitutie vindt incidenteel plaats. Hiervoor is (nog) geen handleiding. Daarom vallen therapeutische 

substitutie en substitutie van middelen met een verschillende farmaceutische vorm buiten het kader van 

deze handleiding.

Juridisch gezien mag de apotheker alleen het voorgeschreven geneesmiddel afleveren. Substitutie vereist 

dan ook toestemming van de arts en patiënt. In de praktijk betekent dit meestal dat artsen en apothekers 

hier afspraken over maken. De zorgverzekeraar vergoedt echter alleen het in de polisvoorwaarden 

aangewezen geneesmiddel. Alleen als de voorschrijver kan aangeven waarom het in de polisvoorwaarden 

aangewezen geneesmiddel medisch onverantwoord is (medische noodzaak), heeft de patiënt recht op het 

voorgeschreven middel. 

Bio-equivalentie

Bij generieke substitutie is het belangrijkste uitgangspunt dat de effectiviteit en veiligheid van de te 

substitueren middelen gelijkwaardig zijn. Bij de registratie van generieke middelen wordt dit getoetst 

aan de hand van bio-equivalentiestudies. Generieken worden als bio-equivalent beschouwd, als het 

90%-betrouwbaarheidsinterval van de AUC-ratio en de Cmax ligt binnen 80-125% van het referentieproduct. 

Indien het betrouwbaarheidsinterval binnen deze grenzen ligt, betekent dit dat het gemiddelde veel minder 

zal afwijken van de waarde gevonden bij het spécialité. Voor middelen met een smalle therapeutische 

breedte geldt dat het 90%-betrouwbaarheidsinterval van de AUC-ratio en de Cmax (indien van belang) 

binnen 90-111,11% moeten liggen. De betekenis hiervan voor de uitwisselbaarheid is niet bekend. Bij stoffen 

met een niet-lineaire kinetiek kan een kleine afwijking in kinetiek leiden tot een aanzienlijk verschil in de 

biologische beschikbaarheid. Hoewel stoffen met een smalle therapeutische breedte of met een niet-lineaire 

kinetiek aan de eisen voor bio-equivalentie zullen voldoen, kunnen er dus patiëntgebonden factoren zijn 

die de uitwisselbaarheid negatief beïnvloeden. Middelen met een smalle therapeutische breedte of een 

niet-lineaire kinetiek dienen niet te worden gesubstitueerd.  

Eerste uitgifte

Bij een eerste uitgifte in de openbaar apotheek geeft substitutie in principe geen problemen. Als de patiënt 

in een andere apotheek, bijvoorbeeld een poliklinische apotheek al is ingesteld op een middel, dan is er 

geen sprake van eerste uitgifte. In dat geval is er sprake van een tweede uitgifte en dient het stroomschema 

‘keuzemomenten bij substitutie’ zoals weergegeven in figuur 1 gevolgd te worden.
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Indicatie noodzaak

Bij de in figuur 1 genoemde indicaties kan substitutie leiden tot een grote impact op het maatschappelijk 

en sociaal leven van de patiënt. De kosten die met onderbehandeling en bijkomende bloedspiegelcontroles 

gemoeid gaan, kosten de maatschappij meer dan de besparing die met generieke substitutie wordt verkregen. 

Verder is het ook belastend voor de patiënt. Substitutie dient bij de volgende indicaties vermeden te worden:

• Epilepsie: schommelingen in de bloedspiegel kunnen zich uiten in een sterk verschil in klinisch effect.  

 Een epileptische aanval heeft enorme medische, psychosociale en juridische gevolgen.

• Psychosen of manische episode: als de patiënt wantrouwend tegenover de medicatie staat, kan een ander  

 uiterlijk of een (vermeende) veranderde werking of bijwerking het vertrouwen verder schaden. 

• Parkinson: bij patiënten die ingesteld zijn op hun medicatie, is een minutieuze dosistitratie van groot   

 belang. Kleine verschillen in de biologische beschikbaarheid kunnen grote gevolgen hebben.

• Profylaxe van ‘graft versus host’-reacties/afstotingsreacties: kleine veranderingen in de biologische 

 beschikbaarheid kunnen grote klinische gevolgen hebben, zoals afstoting en bijwerkingen die schadelijk  

 zijn voor het getransplanteerde orgaan. Hierdoor ontstaat een levensbedreigende situatie.

Patiëntgebonden factoren

Bij patiëntgebonden factoren, zoals overgevoeligheid voor bepaalde hulpstoffen of bij hulpstoffen die 

bij speciale patiëntengroepen problemen geven, dient substitutie te worden vermeden. Voorbeelden van 

hulpstoffen die bij speciale patiëntengroepen problemen kunnen geven, zijn aspartaam bij patiënten 

met fenylketonurie, tarwezetmeel bij patiënten met coeliakie en koolhydraten bij patiënten met diabetes 

mellitus.

Productgebonden factoren

Tevens is substitutie ongewenst bij bepaalde productgebonden factoren. Het product heeft een 

verpakking of een bijgeleverd hulpmiddel dat in belangrijke mate bepalend is voor correct gebruik c.q. de 

therapietrouw, bijvoorbeeld bij patiënten met een beperkte handfunctie. Of het product ziet er anders uit, 

waardoor het vertrouwen in de medicatie kan worden geschaad. Substitueren kan in deze gevallen het 

beoogde therapeutische resultaat negatief beïnvloeden. 

Biologicals 

Bij de biologische geneesmiddelen zijn de eigenschappen niet volledig vast te stellen met analysetechnieken. 

Bio-equivalentiestudies voldoen niet om aan te tonen dat de effectiviteit en veiligheid equivalent zijn 

aan het referentieproduct. Voor biologische geneesmiddelen worden daarom klinische studies geëist om 

hooguit de vergelijkbaarheid vast te stellen tussen biosimilars en biologische geneesmiddelen. In geval 

van substitutie van een biologische geneesmiddel of een biosimilar spelen effectiviteit, immunogeniteit 

en traceerbaarheid een rol. Bij een eerste uitgifte in een openbaar apotheek zijn er geen bezwaren tegen 

instellen op een biosimilar. Tenzij de patiënt al is ingesteld op het middel in een andere apotheek, 

bijvoorbeeld een poliklinische apotheek. In dat geval is sprake van een tweede uitgifte en dient er niet te 

worden gesubstitueerd. Evenals bij substitutie van gewone middelen geldt dat de ernst van de aandoening 

of het gegeven dat de instelling van de behandeling zeer nauw luistert een reden kan zijn om niet te 

substitueren. Ook wordt substitutie naar een andere toedieningsweg of voor een indicatie waarvoor het 

biosimilar niet is geregistreerd afgeraden. Het is noodzakelijk dat de voorschrijver op de hoogte is van het 

afgeleverde product, omdat traceerbaar moet zijn welk product, wanneer aan de patiënt is afgeleverd. 

Bij substitutie spelen verschillende factoren een rol spelen. Het blijft nodig per geneesmiddel en per patiënt 

de afweging te maken of substitutie verantwoord is.
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Figuur 1. Keuzemomenten bij substitutie
De letters a t/m f verwijzen naar de toelichting die in hoofdstuk 3 wordt gegeven
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Figuur 1. Keuzemomenten bij substitutie 
De letters a t/m f verwijzen naar de toelichting die in hoofdstuk 3 wordt gegeven 
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Acenocoumarol (c) Levodopa (b: bij parkinson)

Acetazolzamide (b: bij epilepsie) Levothyroxine (c)

Adenosine (c) Lidocaïne (c: alleen parenteraal)

Amantadine (b: bij parkinson) Liothyronine (c)

Amiodaron (c) Lithiumcarbonaat (b: bij psychosen of manische episode, 
c)

Anticonceptiepil (e) Lithiumcitraat (b: bij psychosen of manische episode, c)

Aprindine (c) Lithiumorotaat (b: bij psychosen of manische episode, c)

Azathioprine (b: bij ‘graft versus host’-reacties/afstotings-
reacties )

Lomustine (c)
Melfalan (c)

Beclometason (e) Mercaptopurine (c)

Biperideen (b: bij parkinson) Mesuximide (c)

Bromocriptine (b: bij parkinson) Methotrexaat (c, e)

Budesonide (e) Mitotaan (c)

Busulfan (c) Mycofenolzuur (b: bij ‘graft versus host’-reacties/afsto-
tingsreacties)Capecitabine (c)

Carbamazepine (b: bij epilepsie, c) Nedocromil (e)

Chloorambucil (c) Oxcarbazepine (b: bij epilepsie, c)

Ciclosporine (b: bij ‘graft versus host’-reacties/afstotings-
reacties, c)

Perampanel (b: bij epilepsie)

Pergolide (b: bij parkinson)

Clonazepam (b: bij epilepsie) Pramipexol (b: bij parkinson)

Colchicine (c) Pregabaline (b: bij epilepsie)

Cromoglicinezuur (e) Primidon (b: bij epilepsie, c)

Cyclofosfamide (c) Procarbazine  (c)

Cytarabine (c) Procaïnamide (c)

Digoxine (c) Propafenon (c)

Disopyramide (d) Rasagiline (b: bij parkinson)

Doxorubicine (c) Retigabine (b: bij epilepsie)

Ergotamine (c) Ropinirol (b: bij parkinson)

Eslicarbazepine (b: bij epilepsie) Salbutamol (e)

Estramustine (c) Salmeterol (e)

Ethosuximide (b: bij epilepsie, c) Selegiline (b: bij parkinson)

Etoposide (c) Sirolimus (b: bij ‘graft versus host’-reacties/afstotingsreac-
ties)

Everolimus (b: bij ‘graft versus host’-reacties/afstotings-
reacties)

Sotalol (c)

Sultiam (b: bij epilepsie, c)

Fenobarbital (b: bij epilepsie, c) Tacrolimus (b: bij ‘graft versus host’-reacties/afstotings-
reacties, c)Fenoterol (e)

Fenprocoumon (c) Tegafur/gimeracil/oteracil (c)

Fenytoïne (b: bij epilepsie, c) Tegafur/uracil (c)

Flecaïnide (c) Temozolomide (c)

Fludarabine (c) Terbutaline (e)

Tabel 1. Bij de onderstaande middelen mag er geen risico worden genomen 
Om het opzoeken te vergemakkelijken is één gealfabetiseerde lijst op stofnaam gemaakt. 

De letters corresponderen met de letters uit figuur 1.  
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Fluticason (e) Thalidomide (c)

Formoterol (e) Theofylline (c)

Gabapentine (b: bij epilepsie) Tioguanine (c)

Hydroxycarbamide (c) Tiotropium (f)

Ibutilide (c) Topiramaat (b: bij epilepsie)

Imatinib (c) Topotecan (c)

Insuline (e) Trihexyfenidyl (b: bij parkinson)

Ipratropium (e) Trimethadion (b: bij epilepsie, c)

Kinidine (c) Valproïnezuur (b: bij epilepsie, c)

Lacosamide (b: bij epilepsie) Vigabatrine (b: bij epilepsie)

Lamotrigine (b: bij epilepsie) Zonisamide (b: bij epilepsie)

Lenalidomide (c) * Voor de overige antipsychotica zie hoofdstuk 3

Levetiracetam (b: bij epilepsie)
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1. Aanleiding 

Geneesmiddelsubstitutie staat regelmatig in de belangstelling als één van de middelen om kostenbesparing 

in de gezondheidszorg te realiseren. De brede belangstelling voor substitutie is begonnen in 1988, bij het 

invoeren van de stimulansregeling. De stimulansregeling is in 2000 afgeschaft. Oorzaak was het verder 

afnemend prijsverschil tussen generieke geneesmiddelen en spécialité’s, waardoor de stimulansregeling 

geen toegevoegde waarde meer had. De opbrengst van de stimulansregeling is voor een deel opgenomen in 

de receptregelvergoeding.

In 1996 startten Stichting IVM (destijds Stichting DGV genaamd) en de LHV het driejarige project 

Voorschrijven op Stofnaam. Dat heeft ertoe geleid dat het percentage voorschriften op stofnaam steeg 

van ca. 30% in 1995 tot ca. 51% in 1998 [1]. In dezelfde periode steeg het percentage afgeleverde generieke 

geneesmiddelen van ca. 28% in 1995 tot ca. 37% in 1998. In  2012 is het percentage afgeleverde generieke 

geneesmiddelen verder gestegen tot ca. 66% (bron: SFK). Gedeeltelijk is de stijging, die zich blijft voortzetten, 

te verklaren uit het verlopen van octrooien van middelen die veel worden voorgeschreven. Het invoeren van 

het preferentiebeleid en het pakjesprijsmodel door de zorgverzekeraars is voor het merendeel de oorzaak 

van deze stijging. 

In 1990 heeft de KNMP de Leidraad Geneesmiddelsubstitutie uitgegeven [2]. Mede naar aanleiding van de 

recente hernieuwde belangstelling voor substitutie is besloten deze leidraad te herzien. Deze herziene 

versie, die nu voor u ligt, is grotendeels gebaseerd op voornoemde Leidraad. Bovendien zijn de vigerende 

richtlijnen van de EMA betreffende bio-equivalentie hierin verwerkt en is in de literatuur en media gezocht 

of er nieuwe ontwikkelingen c.q. inzichten zijn beschreven sinds 1990.

Het doel van dit document is voornamelijk een praktische handleiding te bieden ten behoeve van 

het substitutiebeleid in de apotheek om optimale patiëntenzorg te waarborgen, terwijl tevens wordt 

bijgedragen aan kostenbesparing in de gezondheidszorg. Het doel is niet alle aspecten die met substitutie 

verband houden tot in detail te beschrijven.
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2. Definities van substitutie

Generieke substitutie is het onderling vervangen van geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, 

dezelfde sterkte en dezelfde farmaceutische vorm. Meestal gaat het om het vervangen van het merkproduct 

of spécialité door een generiek of parallel-geïmporteerd product. Deze handleiding gaat over generieke 

substitutie.

Op de site Farmanco (www.farmanco.knmp.nl) wordt de term ‘farmaceutisch alternatief’ gehanteerd, dat 

een iets bredere betekenis heeft dan generieke substitutie: bij een farmaceutisch alternatief gaat het om een 

middel met dezelfde werkzame stof, maar de vorm en de sterkte kunnen verschillen.

Buiten het kader van deze handleiding valt:

• Therapeutische substitutie. Therapeutische substitutie vindt incidenteel plaats. Hiervoor is (nog)  

 geen handleiding. Therapeutische substitutie is het onderling vervangen van geneesmiddelen met   

 een andere werkzame stof die beide al dan niet tot dezelfde therapeutische groep behoren. Dit geldt ook  

 voor therapeutische hulpstoffen die de werking van een ander medicijn ondersteunen, zoals cilastatine,  

 clavulaanzuur en tazobactam bij antibacteriële middelen en decarboxylaseremmers en 

 catechol-O-methyltransferase (COMT)-remmers bij levodopa. In de praktijk kan therapeutische    

 substitutie verwarrend zijn voor de patiënt, hetgeen kan leiden tot medicatiefouten en therapieontrouw.  

 Het kan leiden tot verstoring van een moeizaam bereikt evenwicht, zeker als er meerdere middelen   

 tegelijkertijd worden gesubstitueerd. Substitutie kan leiden tot de introductie of het wegnemen van   

 geneesmiddeleninteracties, waardoor andere middelen opeens meer of minder effect zullen hebben. Ook  

 kan het kiezen van een equipotente dosis bij therapeutische substitutie zeer moeilijk zijn.    

 Therapeutische substitutie dient daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden gedaan [3].

• Substitutie van middelen met een verschillende farmaceutische vorm, zoals substitutie van een   

 retard-tablet naar een gewone tablet of van een capsule naar een drank. Producten met een verschillende  

 farmaceutische vorm zijn niet op bio-equivalentie onderzocht. Maar producten met een verschillende   

 farmaceutische vorm hebben verschillende kinetiek en zijn daarom per definitie niet bio-equivalent.   

 Vanuit dat oogpunt kunnen ze niet zonder meer worden gesubstitueerd, maar dient nagegaan te worden  

 wat de gevolgen zijn voor therapietrouw, effectiviteit enz.
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3. Praktische handvatten voor generieke substitutie

In de apotheek zal bij generieke substitutie het belangrijkste uitgangspunt moeten zijn dat de effectiviteit 

en veiligheid van de te substitueren middelen gelijkwaardig zijn. Bij de registratie van generieke 

middelen wordt dit getoetst aan de hand van bio-equivalentiestudies. Hiermee wordt aangetoond dat de 

geregistreerde generieke middelen even effectief en veilig zijn als de spécialité’s.  (Voor details zie hoofdstuk 

5 en bijlage 1).

Middelen die per definitie bio-equivalent zijn

• Een middel met 2 RVG-nummers gekoppeld door een “=”-teken is per definitie volledig identiek (dezelfde  

 hulpstoffen, hetzelfde productieproces) aan het middel met het RVG-nummer dat achter het “=”-teken  

 staat. Deze middelen kunnen dus zonder problemen onderling worden gesubstitueerd.

• Generieke middelen die ná 1985 zijn geregistreerd, kunnen als alle punten uit het onderstaande   

 stroomschema doorlopen zijn, zonder problemen onderling worden gesubstitueerd.

• Bio-equivalentie van retard-preparaten: retard-formuleringen zijn in te delen in een aantal 

 basisafgiftesystemen die leiden tot een vertraagde afgifte. De belangrijkste afgiftesystemen zijn   

 matrixsystemen, multipartikelsystemen (pellets in tabletten of capsules), monolithische osmotische   

 systemen en systemen die zorgen voor een langer verblijf in de maag (gastroretentieve systemen). 

 Elk van deze basissystemen kan worden onderverdeeld in diverse subtypes. Het afgifteprofiel kan   

 volgens eerste-orde- of nulde-orde-kinetiek zijn, of een combinatie daarvan, al dan niet met ‘lag-time’.   

 De eigenschappen van het preparaat worden niet alleen door het soort afgiftesysteem bepaald, maar   

 ook door de wijze van formuleren en de productiemethode. Elk preparaat met gereguleerde afgifte is   

 daarom even uniek, en het is moeilijker een bestaand retard-preparaat na te maken dan een gewoon   

 preparaat. Voor het bepalen of retard-preparaten uitwisselbaar zijn, is niet zozeer het afgiftesysteem   

 van belang, maar het farmacokinetische profiel. Het farmacokinetische profiel wordt beoordeeld tijdens

 de registratieprocedure; generieke producten die niet bio-equivalent zijn met het spécialité, worden

 niet als generieken geregistreerd1 . Daarom kunnen bepaalde retard-preparaten als bio-equivalent worden 

 beschouwd, ook al is een verschillend afgiftesysteem toegepast [4].

Middelen waarvan geen valide bio-equivalentie-onderzoek beschikbaar is

Middelen die vóór 1986 zijn geregistreerd, zijn niet volgens de huidige eisen getest op bio-equivalentie. 

Strikt genomen is het dus niet bekend of deze middelen uitwisselbaar zijn. Voor details zie hoofdstuk 5.1.

Vooral bij middelen met een smalle therapeutische breedte kan dit van belang zijn. In de G-Standaard zijn 

middelen die vóór 1986 zijn geregistreerd en die tevens een smalle therapeutische breedte hebben, op GPK-

niveau voorzien van de melding ‘overweeg om niet te substitueren’, indien er meerdere handelsproducten 

met dezelfde GPK in de handel zijn. 

Het gaat om de volgende producten:

• Carbamazepine Apotex tablet 100 mg, RVG 10780

• Carbamazepine Apotex tablet 200 mg, RVG 09884

1 Hoewel in de SPC van het spécialité en de generieke producten verschillen kunnen bestaan omtrent inname met voedsel of vloeistoffen, betekent dit niet dat dit per definitie 
klinisch relevant is. Zo zijn er bijvoorbeeld generieke oxycodon retard-tabletten  geregistreerd, waarbij voor bepaalde sterktes inname met alcohol is gecontraïndiceerd, in 
tegenstelling tot het spécialité. Echter, de Europese Registratie Autoriteiten (CMDh) achten het onwaarschijnlijk dat de geobsoveerde verschillen in het dissolutie profiel zouden 
leiden tot klinisch relevant verschillen. Bij deze beslissing heeft een rol gespeeld dat de dissolutie van het spécialité aanvankelijk ook sneller is dan het generieke product (met of 
zonder alcohol), maar dat dit in de klinische praktijk niet tot problemen leidt. Ook werden de in-vitro alcohol-testconditites (alcohol percentage van 40% voor een periode langer 
dan 1 uur) niet representatief geacht voor in-vivo omstandigheden.
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• Carbamazepine Apotex suspensie 20 mg/ml, RVG 09196

• Lithiumcarbonaat PCH tablet 200 mg, RVG 52076

• Lithiumcarbonaat PCH tablet 300 mg, RVG 55991

• Lithiumcarbonaat PCH tablet 400 mg, RVG 55992 

• Natriumvalproaat PCH tablet msr 150 mg, RVG 55564

• Natriumvalproaat PCH tablet msr 300 mg, RVG 55565

• Natriumvalproaat PCH tablet msr 600 mg, RVG 55566

Middelen waarbij geen bio-equivalentie-onderzoek is gedaan

Er is een aantal generieke middelen geregistreerd op basis van eigen onderzoek, dus niet in relatie tot het 

spécialité. Strikt genomen is het niet bekend of deze middelen uitwisselbaar zijn. Er zijn slechts enkele 

generieke middelen in de handel waarvoor dit geldt, maar het is niet meer te achterhalen welke middelen 

dit zijn. Desalniettemin heeft het CBG het in de meeste gevallen niet nodig geacht bij de middelen die op 

eigen onderzoek zijn beoordeeld in de SPC hiervan melding te maken.

Tussen generieke middelen onderling worden geen bio-equivalentie onderzoeken uitgevoerd. Tot op heden 

is niet aangetoond dat onderlinge uitwisseling tussen generieke geneesmiddelen leidt tot verhoogde 

variatie in blootstelling. Theoretisch gezien kan een aanzienlijk verschil in blootsteling mogelijk zijn als 

generiek A aan de ondergrens zit van de toegestane marge en generiek B aan de bovengrens. Derhalve kan 

het wisselen tussen generieke middelen potentieel meer risico met zich meebrengen.

Middelen waarbij bio-equivalentie geen goede maat voor uitwisselbaarheid is 

Bio-equivalentie is geen goede maat voor uitwisselbaarheid bij:

• orale middelen die een lokale werking hebben in het maagdarmkanaal. Voor details zie hoofdstuk 5.2;

• inhalatiemiddelen. Zie verder onder punt e;

• biologische geneesmiddelen. Voor details zie hoofdstuk 6.

Bovendien zijn er nog andere zaken die bij substitutie tot problemen kunnen leiden, die los staan van bio-

equivalentie.

1. 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.

2. Elders in de wereld zijn vervalste geneesmiddelen via de apotheek verstrekt. In Nederland zijn soms   

 partijen geneesmiddelen in de apotheek terechtgekomen die kortere of langere tijd buiten de reguliere 

 distributieketen zijn geweest (bijvoorbeeld vanuit Nederland naar Afrika geëxporteerd en vervolgens 

 in Nederland weer in de handel gebracht), en die daar door onbetrouwbaar zijn geworden. Deze twee 

 zaken staan los van de kwaliteit van generieke middelen op zichzelf. Desalniettemin kunnen patiënten 

 deze twee zaken verwarren met generieke middelen, en om bovengenoemde redenen generieke middelen 

 als onbetrouwbaar beschouwen. Bij het geven van informatie over substitutie is het raadzaam hiermee 

 rekening te houden [5]. 

3. Hoewel op populatieniveau generieke producten en spécialité’s bio-equivalent kunnen zijn, is het niet 

 uitgesloten dat de verschillen in AUC tussen generiek en spécialité binnen eenzelfde persoon aanzienlijk 

 zijn. Mogelijk is dit een verklaring voor onverwachte problemen bij substitutie. Ook is niet uitgesloten 

 dat de kinetiek verschilt tussen jonge gezonde vrijwilligers en andere patiëntengroepen. Zo is in een 
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 kleine studie gevonden dat de kinetiek van verapamil van generiek en spécialité bij gezonde vrijwilligers 

 vrijwel identiek was, maar bij ouderen aanzienlijk verschilde [6]. Het is bekend dat bij ouderen de 

 absorptiekinetiek verandert. 

4. Indien substitutie onvermijdelijk is, is het belangrijk de effectiviteit en het optreden van bijwerkingen bij 

 de patiënt in de gaten te houden.

Toch zijn er bepaalde geneesmiddelen of situaties waarin geen enkel risico mag worden genomen. 

Hierbij wordt substitutie om andere dan medische redenen ten sterkste ontraden.

Bij bepaalde indicaties kan het substitueren van geneesmiddelen leiden tot een grote impact op het 

maatschappelijk en sociaal leven van de patiënt. De kosten die hiermee gemoeid gaan, kosten de 

maatschappij veel meer dan de besparing die wordt verkregen door generieke substitutie.  

Het blijft nodig per geneesmiddel en patiënt de afweging te maken of substitutie wel of niet raadzaam is. 

Hieronder volgt een stroomschema dat hierbij behulpzaam kan zijn.
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Keuzemomenten bij substitutie
De letters a t/m f verwijzen naar de toelichting die in de tekst na het stroomschema wordt gegeven.

 
 
 

8 

Figuur 1. Keuzemomenten bij substitutie 
De letters a t/m f verwijzen naar de toelichting die in hoofdstuk 3 wordt gegeven 
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Toelichting bij stroomschema

a. Eerste uitgifte

Bij eerste uitgifte in de openbaar apotheek spelen de problemen betreffende effectiviteit en veiligheid, 

zoals die hieronder worden genoemd, geen rol2. Het maakt niet uit of er gestart wordt met een spécialité of 

een generieke variant. Tenzij de patiënt in een andere apotheek, bijvoorbeeld een poliklinische apotheek 

al is ingesteld op een middel. In dat geval is er sprake van een tweede uitgifte en dient er niet te worden 

gesubstitueerd. Bij sommige geneesmiddelen moet worden voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden, 

waardoor substitutie bij de eerste uitgifte om financiële redenen noodzakelijk is. Dit is alleen mogelijk als 

er rekening is gehouden met de hieronder genoemde punten. Het is aan te bevelen  dat de apotheker vooraf 

met de voorschrijver af spreekt welke geneesmiddelen wel en niet mogen worden gesubstitueerd, omdat dit 

wettelijk gezien verplicht is. Voor details zie hoofdstuk 7.

b. Indicatie noodzaak. 

Voor details zie hoofdstuk 4.

• Epilepsie: de toegestane marges in AUC en Cmax leiden er toe dat er behoorlijke verschillen kunnen 

 zijn in biologische beschikbaarheid en maximale serumconcentraties tussen twee preparaten [7].  

 Deze onaanvaardbare schommelingen in de bloedspiegel kunnen zich uiten in een sterk verschil in   

 klinische effect. Epilepsieaanvallen kunnen enorme medische, psychosociale en juridische gevolgen   

 hebben voor  de patiënt (denk aan gevolgen voor het rijbewijs, veiligheid). Tevens gaat elke substitutie 

 gepaard met onzekerheid bij de gebruikers. Deze psychologische reactie kan weer een negatief effect 

 hebben op het aanvalspatroon. Substitueren naar een ander middel is alleen mogelijk als regelmatig de 

 bloedspiegel wordt gecontroleerd. Dit is belastend voor de patiënt en brengt ook kosten met zich mee. 

• Psychosen of manische episode: als de patiënt wantrouwend tegenover de medicatie staat, kan een ander 

 uiterlijk van geneesmiddelen of een (vermeende) veranderde werking of bijwerking het vertrouwen 

 verder schaden. Bij psychosen of manische episoden kunnen antipsychotica3  daarom niet zonder meer 

 worden gesubstitueerd. Er moet een goede afweging worden gemaakt tussen het risico dat de patiënt de 

 medicatie niet zal innemen met de gevolgen daarvan, en de voordelen van substitutie [8]. 

• Parkinson: bij parkinsonpatiënten die zijn ingesteld op therapie met levodopa of dopamine-agonisten is 

 een minutieuze dosistitratie van groot belang en kunnen kleine verschillen in biologische 

 beschikbaarheid grote gevolgen hebben [9]. De klachten die samenhangen met de ziekte van parkinson 

 belemmeren het maatschappelijke en sociale dagelijkse leven van de patiënt. 

• Profylaxe van ‘graft versus host’-reacties/afstotingsreacties: bij patiënten die een orgaan- en/of 

 beenmergtransplantatie hebben ondergaan, kunnen kleine veranderingen in biologische 

 beschikbaarheid grote klinische gevolgen hebben. Een te lage dosis kan leiden tot afstoting, te hoge 

 dosis leidt tot bijwerkingen die ook schadelijk kunnen zijn voor het getransplanteerde orgaan. 

 Vanwege de hoge kosten die gemoeid zijn met transplantatie en de levenswinst die het voor de patiënt  

 oplevert, heeft therapiefalen grote consequenties [10].  

2 Bij eerste uitgifte kan het vanuit het oogpunt van therapietrouw nuttig zijn erop te letten of het voorgeschreven middel kan worden vervangen door een ander middel met een  
   lagere doseerfrequentie. Strikt genome valt dit niet onder de generieke substitutie. Verder kan het bij de eerste uitgifte van middelen waarvan zowel een retard-preparaat in de   
   handel is, nuttig zijn erop te letten of de doseerfrequentie overeenstemt met het voorgeschreven middel. 
3 Middelen die als antipsychotica worden toegepast, zijn bijvoorbeeld alimemazine, aripiprazol, benperidol, broomperidol, chloorprotixeen, clozapine, flufenazine, flupentixol,  
   fluspirileen,  haloperidol, olanzapine, paliperidon, penfluridol, perfenazine, periciazine, pimozide, pipamperon, quetiapine, risperidon, sertindol, sulpiride, ziprasidon, 
   zuclopentixol.
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c. Smalle therapeutische breedte of niet-lineaire kinetiek

Stoffen waarbij bij voorkeur geen risico wordt genomen uit oogpunt van veiligheid en effectiviteit, zijn 

stoffen met een smalle therapeutische breedte en stoffen met een niet-lineaire kinetiek. Hoewel stoffen 

met een smalle therapeutische breedte of met niet-lineaire kinetiek aan de eisen voor bio-equivalentie 

zullen voldoen, kunnen er patiëntgebonden factoren zijn die de uitwisselbaarheid negatief beïnvloeden. 

Bij stoffen met niet-lineaire kinetiek kan reeds een kleine variatie in kinetiek leiden tot grote verschillen in 

biologische beschikbaarheid. Voor middelen met een smalle therapeutische breedte gelden strengere eisen 

betreffende de bio-equivalentie dan voor andere middelen. De betekenis hiervan voor de uitwisselbaarheid 

is niet bekend, zie ook bijlage 1. 

Stoffen met een smalle therapeutische breedte

• anti-arrhythmica klasse I en III (adenosine, amiodaron, disopyramide, fenytoïne, flecaïnide, ibutilide,  

 kinidine, lidocaïne (alleen parenteraal), procaïnamide, propafenon en sotalol)

• klassieke anti-epileptica (fenobarbital en andere barbituraten, carbamazepine, ethosuximide,   

 fenytoïne, oxcarbazepine, sultiam, trimethadion, valproïnezuur)

• ciclosporine [10,11,12], indien het wordt toegepast ter voorkoming van afstotingsreacties; bij deze 

 indicatie zijn de gevolgen van therapiefalen en de bijwerkingen, zoals niertoxiciteit bij   

 niertransplantatie, ernstiger dan bij de overige indicaties 

• tacrolimus [13]

• colchicine

• cumarinederivaten (acenocoumarol en fenprocoumon)

• digoxine

• ergotamine

• lithiumzouten

• oncolytica (busulfan, capecitabine, chloorambucil, cyclofosfamide, cytarabine, doxorubicine, 

 estramustine, etoposide, fludarabine, hydroxycarbamide, imatinib, lenalidomide, lomustine, melfalan, 

 mercaptopurine, methotrexaat, mitotaan, procarbazine, tegafur/gimeracil/oteracil, tegafur/uracil, 

 temozolomide, thalidomide, tioguanine en topotecan)

• theofylline

• thyreomimetica (levothyroxine, liothyronine)

Stof met een niet-lineaire kinetiek

• fenytoïne

In de G-Standaard zijn middelen met een smalle therapeutische breedte op GPK-niveau voorzien van de 

melding ‘overweeg om niet te substitueren’, met uitzondering van de cutane preparaten, grondstoffen en 

preparaten die als heldere oplossing worden toegediend, zie ook bijlage 1. 

d. Patiëntgebonden factoren – veiligheid

Patiëntgebonden factoren waardoor substitutie, wat betreft de veiligheid, problemen kan geven, zijn de 

volgende.

• Middelen die een hulpstof bevatten waarvoor iemand overgevoelig is. Het is niet verstandig bijvoorbeeld 

 oogdruppels zonder conserveermiddel zonder meer te vervangen door oogdruppels met    

 conserveermiddel.
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• Hulpstoffen die bij speciale patiëntengroepen problemen kunnen geven en waarop kan  worden bewaakt  

 in de G-Standaard:

  • aspartaam bij patiënten met fenylketonurie (PKU);

  • tarwezetmeel bij patiënten met coeliakie;

  • glucose, saccharose, fructose, galactose, lactose of honing bij patiënten met diabetes mellitus.

Bij lactose-intolerantie kan zonder problemen een geneesmiddel met lactose worden gegeven; de 

hoeveelheid lactose is te klein om klachten te veroorzaken. Bij mensen zonder bekende allergie is het niet 

nodig op voorhand van substitutie af te zien.

e. Productgebonden factoren

Er zijn diverse redenen waarom substitutie bij de patiënt tot problemen kan leiden. In de G-Standaard wordt 

bij deze middelen geen melding gemaakt aangezien het patiëntgebonden factoren betreft. Geadviseerd 

wordt om in deze gevallen bijzonder terughoudend te zijn ten aanzien van substitutie. 

• Het geneesmiddel heeft een verpakking of een bijgeleverd hulpmiddel dat in belangrijke mate bepalend 

 is voor correct gebruik c.q. de therapietrouw. 

 Voorbeelden:

  • Inhalatiemiddelen: bij de keuze voor een bepaald type inhalator spelen patiëntkenmerken   

   (bijvoorbeeld leeftijd en inademingskracht) en kenmerken van de inhalator (bijvoorbeeld multidose/ 

   singledose, poeder/aërosol) een rol. Continuïteit van dezelfde soort inhalator is van belang voor de 

   therapietrouw, adequaat en veilig gebruik. Vooral bij patiënten die meer dan één inhalator   

   gebruiken, moet gestreefd worden naar uniformiteit van inhalatortype.  Wisselen tussen diverse    

   soorten inhalatoren is daarom niet zonder risico’s [14]; 

  • insulinepennen;

  • anticonceptiepillen met dezelfde samenstelling maar met een verschillende kalenderverpakking of  

   met buitenlandse dagaanduidingen;

  • verpakkingen die op specifieke patiëntengroepen zijn toegesneden, zoals voor patiënten met een   

   beperkte handfunctie. 

• Het geneesmiddel ziet er anders uit, waardoor onder andere het vertrouwen in de medicatie kan worden  

 geschaad [15].

 Voorbeelden:

  • de verpakking ziet er anders uit;

  • er zit een andere bijsluiter bij, waarin bijvoorbeeld andere bijwerkingen zijn opgenomen;

  • de tabletten ruiken of smaken anders;

  • de houdbaarheidstermijn wordt verschillend opgegeven;

  • er zitten andere hulpstoffen in. In de praktijk blijkt dat patiënten kunnen denken dat hulpstoffen  

   nodig zijn voor de juiste werking; men denkt dat middelen met  verschillende hulpstoffen dus niet  

   dezelfde werking of juist meer bijwerkingen hebben;

  • bij parallelimport speelt behalve bovengenoemde onderwerpen ook nog dat de tekst op het doosje  

   niet leesbaar kan zijn.

f. Afspraken met de voorschrijver

Juridisch gezien mag er alleen worden gesubstitueerd van spécialité naar generiek als de voorschrijver 

hiervoor toestemming heeft gegeven, hetgeen in de praktijk meestal betekent dat artsen en apothekers 
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hierover afspraken maken. Daarentegen vergoedt de zorgverzekeraar alleen het door de zorgverzekeraar in 

de polisvoorwaarden aangewezen geneesmiddel. Voor details zie hoofdstuk 7.

Van een aantal geneesmiddelen zijn relatief veel of opvallende meldingen gemaakt van problemen die 

ontstaan zijn na substitutie van spécialité naar generiek, zie hiervoor hoofdstuk 4.
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4. Klachten uit de praktijk over substitutie

Van een aantal geneesmiddelen zijn relatief veel of opvallende meldingen gedaan van problemen die zijn 

ontstaan na substitutie van spécialité naar een generiek preparaat. Patiënten klaagden over een vermeend 

verminderd effect of over bijwerkingen. 

In de meeste gevallen is er geen goede wetenschappelijke verklaring gevonden, maar dit neemt niet 

weg dat klachten van de patiënt wel altijd serieus moeten worden genomen. De keuze voor substitutie 

of resubstitutie dient per individu te worden beoordeeld. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de 

geneesmiddelen waarbij deze meldingen hebben plaatsgevonden. Voor een uitgebreider literatuuroverzicht 

zie het rapport Generieke Geneesmiddelsubstitutie van Platform Pi [16].

4.1 Anti-epileptica

Wat is er gemeld?

In diverse artikelen en enquêtes is gesuggereerd dat de AUC van generieke anti-epileptica lager is dan van de 

merkmiddelen, en dat substitutie van anti-epileptica heeft geleid tot een toename van de aanvalsfrequentie. 

Tot 1 september 2007 heeft het Lareb 2025 meldingen over anti-epileptica ontvangen, waarbij 25 meldingen 

mogelijk verband houden met het wisselen van spécialité naar generiek. Het CBG is van mening dat de 

genoemde artikelen en enquêtes geen bewijs leveren voor daadwerkelijke verschillen en een causaal verband 

tussen generieke substitutie en het optreden van epileptische aanvallen [17].

Mogelijke verklaringen

Problemen na substitutie kunnen het gevolg zijn van een verminderde therapietrouw vanwege verminderd 

vertrouwen in het product [17].

4.2 Paroxetine (Seroxat® en paroxetinemesilaat)

Wat is er gemeld?

Van twee patiënten is beschreven dat zij klachten kregen na omzetting van het spécialité (HCl-zout) naar een 

generiek product met de zoutvorm mesilaat. Deze klachten bestonden uit gegeneraliseerde jeuk, terugkeer 

van depressieve stoornis, misselijkheid en diarree. De klachten verdwenen bij resubstitutie.

 ‘Re-challenge’ bij één van de patiënten liet hetzelfde klachtenpatroon zien [18].

Mogelijke verklaringen

Een goede verklaring ontbreekt. Beide zoutvormen vallen in de maag direct en volledig uiteen in het 

geprotoneerde paroxetine-H+ en het desbetreffende anion. Vervolgens zal het paroxetine-H+ in de dunne 

darm worden gedeprotoneerd tot paroxetinebase, waarna het wordt geabsorbeerd. Tijdens de absorptie 

speelt de zoutvorm daarom geen rol meer, zodat dit geen verklaring van het optreden van de klachten kan 

geven [19].
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4.3 Omeprazol (Losec MUPS® en omeprazol capsules msr)

Wat is er gemeld?

Bij het Lareb zijn voor omeprazol in totaal 82 meldingen gemaakt van onverwachte therapeutische 

respons na geneesmiddelsubstitutie, waaronder een verlaagde respons [20]. Bovendien gaven patiënten 

aan na substitutie twee tot drie keer zo veel te slikken als voorheen, voornamelijk vanwege een mindere 

werkzaamheid van het generieke middel [21] [22]. In één casus werd de grootte van de generieke capsule 

aangewezen als oorzaak van het toegenomen gebruik van omeprazol. De patiënt in kwestie had moeite 

met het doorslikken van deze grote capsules en merkte dat de capsules al in de mond open gingen. 

Zekerheidshalve nam de patiënt een extra capsule omeprazol [22]. 

Uit de patiëntgegevens van vier apotheken in Rotterdam bleek in twee jaar tijd 20% van de patiënten te 

resubstitueren naar Losec® of over te stappen naar een andere protonpompremmer (bij de controlegroep 

met paroxetine was dit 1%) [21].

Mogelijke verklaringen

Het IJsselland ziekenhuis heeft naar aanleiding van deze klachten een in-vitro dissolutie-onderzoek 

uitgevoerd met Losec® en generieke preparaten van omeprazol. Uit de resultaten bleek dat de generieke 

preparaten een sneller afgiftepatroon hebben dan het spécialité, maar dat alle preparaten uiteindelijk 

evenveel omeprazol afgeven. Mogelijk is dit verschil het gevolg van een verschil in maagzuurbestendige 

coatings. De generieke preparaten bleken niet sneller te ontleden of uiteen te vallen dan Losec® [21]. 

Het is echter de vraag in hoeverre een in-vitro gemeten verschil in afgiftepatroon een verklaring is voor 

de klachten uit de praktijk. Ten eerste is niet bekend of er een goede in vitro-in vivo-relatie bestaat, zodat 

niet bekend is of deze in-vitro gegevens iets zeggen over mogelijke verschillen in vivo [23]. Ten tweede 

binden protonpompremmers irreversibel aan Na+/K+-ATPase. Hierdoor is er geen lineair verband tussen de 

plasmaconcentratie en het effect. Een verschil in afgiftesnelheid lijkt voor het klinisch effect gering te zijn 

[24].

4.4 Isosorbidedinitraat (sublinguale tabletten)

Wat is er gemeld?

Bij het Lareb is een melding gedaan van een patiënt die werd opgenomen in het ziekenhuis met een acute 

aanval van angina pectoris. De patiënt had thuis een generieke sublinguale tablet isosorbidedinitraat 

ingenomen, dit had niet geleid tot vermindering van de klachten. De patiënt gebruikte eerder het spécialité 

[25].

Mogelijke verklaringen

De sublinguale tablet die deze patiënt had ingenomen, bleek niet geheel uiteengevallen te zijn, hierdoor 

was een groot residu overgebleven. Weliswaar is er in-vitro geen verschil gevonden in uiteenvaltijd en 

oplossnelheid tussen generieke preparaten en het spécialité, maar het is onduidelijk in hoeverre dit goede 

parameters zijn om een verklaring te geven voor de waargenomen in vivo-verschillen. Het CBG adviseert de 

generieke preparaten en het spécialité niet onderling uit te wisselen [25]. 
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4.5 Methylfenidaat (Ritalin® tablet en methylfenidaat tablet)

Wat is er gemeld?

Bij het Lareb zijn 57 meldingen gemaakt van onverwachte therapeutische respons (zoals ineffectiviteit van 

het geneesmiddel) na substitutie van het spécialité naar het generiek methylfenidaat [20]. Uit een enquête 

onder gebruikers van methylfenidaat bleek dat 49% van de ondervraagden de substitutie als onprettig had 

ervaren. Van deze patiënten vond 85% dat het generieke methylfenidaat minder goed werkzaam was dan 

Ritalin®. Andere verschillen die werden opgemerkt door patiënten waren een kortere werkingsduur, langere 

tijdsduur voordat de werking werd ervaren, meer bijwerkingen en verschillen in toedieningsvorm [26]. 

Mogelijke verklaringen

Een goede verklaring ontbreekt. Uit een enquête onder gebruikers van methylfenidaat kwam naar voren dat 

de patiënten vooral ontevreden waren over de voorlichting en begeleiding bij de substitutie [26]. Mogelijk 

had dit invloed op de beleving van de patiënt wat betreft de werkzaamheid.

Indien er daadwerkelijk sprake is van een kortere werkingsduur, dient men zich te realiseren dat ADHD-

gedrag bij kinderen die na schooltijd door het verkeer naar huis moeten, niet zonder risico’s is. Overigens is 

er een generiek product in de handel dat een ‘=’-registratie is met Ritalin® (zie hoofdstuk 3) en dus volledig 

identiek. Dit generieke product is Methylfenidaat HCl Sandoz tablet 10 mg.

4.6 Parallelimport 

Een parallel-geïmporteerd handelsproduct, kun je herkennen aan het RVG-nummer. Het RVG-nummer 

bestaat uit tweemaal 6 cijfers gescheiden door een dubbele schuine streep. Bijvoorbeeld 000000//000000. 

Parallel-geïmporteerde producten kunnen andere hulpstoffen bevatten dan de originele producten die 

in Nederland zijn geregistreerd. Verder kunnen ook de kleur, de vorm en de afmeting verschillen van het 

Nederlandse spécialité [27]. Bij dermatica is het niet uitgesloten dat dit tot een andere consistentie van het 

product kan leiden. 

Bij het Centrale Medicatie-Incidenten Registratie (CMR) is een melding gemaakt van een patiënt 

die oogdruppels kreeg met het conserveermiddel benzalkoniumchloride, na substitutie van het 

Nederlands spécialité naar een parallel-geïmporteerde product. De patiënt draagt zachte contactlenzen. 

Benzalkoniumchloride tast zachte contactlenzen aan door ophoping in de lens. Het Nederlandse spécialité 

bevat polyquad als conserveermiddel, welke wel gebruikt kan worden bij dragers van zachte contactlenzen 

[28]. 
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5. Bio-equivalentie van de door het CBG geregistreerde middelen

5 .1. Uitgangspunt bij de registratie van generieke middelen

Het uitgangspunt bij de registratie van generieke middelen is dat deze middelen een  gelijkwaardige 

effectiviteit en veiligheid moeten hebben ten opzichte van het referentieproduct (= het spécialité). Voor de 

registratie van generieke middelen is geen herhaling van de preklinische studies nodig, maar hoeft alleen 

te worden aangetoond dat het werkzame bestanddeel op dezelfde wijze en gedurende dezelfde periode in 

het lichaam op de plaats van werking komt als het spécialité. Daarmee is aangetoond dat het generieke 

middel dezelfde werkzaamheid en veiligheid heeft als het spécialité. Voor het vaststellen van gelijkwaardige 

effectiviteit gaat men ervan uit dat een vergelijkbare plasmaconcentratie-tijdcurve (= bio-equivalentie) leidt 

tot een vergelijkbare concentratie op de plaats van werking, hetgeen leidt tot een gelijkwaardige werking. 

Generieke middelen moeten daarom aan bepaalde eisen betreffende bio-equivalentie voldoen om te kunnen 

worden geregistreerd. 

In Nederland hanteert het CBG sinds begin jaren tachtig eisen betreffende bio-equivalentie. In de loop der 

jaren zijn deze eisen steeds verder aangescherpt. Generieke middelen die na 1985 zijn geregistreerd, zijn 

wat betreft bio-equivalentie volgens de strenge criteria beoordeeld zoals die tegenwoordig gelden. 

Deze middelen zijn dus bewezen bio-equivalent ten opzichte van het spécialité. Aanvankelijk hanteerde het 

CBG zelf opgestelde eisen; sinds er Europese richtlijnen van kracht zijn (1991), worden deze door het CBG 

gehanteerd. 

5.2. Lokaal werkende middelen.

Bij lokaal werkende middelen is opname in de systemische circulatie niet relevant voor het (lokale) effect. 

De systemische beschikbaarheid kan wel van belang zijn vanuit het oogpunt van veiligheid. Aangezien bio-

equivalentie-onderzoek is gebaseerd op de systemische beschikbaarheid, is dit geen geschikte parameter om 

een vergelijkbare werkzaamheid vast te stellen.

Bij lokaal werkende middelen kan de effectiviteit en veiligheid worden beïnvloed door:

• verandering van de fysisch-chemische eigenschappen van het product;

• verandering van de hulpstoffen, waardoor de penetratie van het werkzame bestanddeel kan wijzigen. 

Een vergelijkbare effectiviteit en veiligheid dient daarom in principe te worden aangetoond door middel 

van klinische equivalentiestudies, hoewel andere typen studies ook wel geaccepteerd worden indien deze 

gevalideerd zijn [29].

Het CBG heeft voor de eis van het aantonen van effectiviteit en veiligheid door middel van klinische 

equivalentiestudies een uitzondering gemaakt voor sommige mesalazine-bevattende producten. Bij de 

registratie van sommige generieke mesalazine-bevattende producten is wel gekozen voor het accepteren 

van bio-equivalentie-onderzoek, ondanks dat het een lokaal werkzaam middel is. Reden is dat de 

plasmaconcentratie van mesalazine en zijn primaire metaboliet goed zijn te bepalen en het niet goed 

mogelijk is klinische equivalentiestudies uit te voeren. Andere mesalazine-bevattende preparaten zijn op 

basis van andere vergelijkingsmethodes geregistreerd of op eigen merites beoordeeld. 

In veel gevallen is dus niet bekend of het generieke mesalazinepreparaat bio-equivalent is met het spécialité. 

Daarom vermeldt het CBG in de SPC’s: ‘Lokaal werkzame mesalazine-bevattende preparaten zijn onderling 

niet uitwisselbaar’ [30]. 
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Mesalazine-bevattende producten met gemodificeerde afgifte (onder andere door een coating van een 

verschillend soort Eudragit) hebben een pH-afhankelijk afgiftesysteem. De plaats van afgifte in het 

maagdarmkanaal en dus de plaats van werking verschilt met andere mesalazine-bevattende producten. 

In de G-standaard is een aantal mesalazine-bevattende preparaten op GPK-niveau voorzien van de 

melding ‘overweeg om niet te substitueren’. Dit betreft uitsluitend orale preparaten waarvan er meerdere 

handelsproducten met dezelfde GPK in de handel zijn. Het advies is deze producten bij voorkeur niet 

te substitueren of uitsluitend na vaststelling dat het werkzame bestanddeel op dezelfde plaats in het 

darmstelsel wordt vrijgegeven. De andere orale en rectale mesalazine-bevattende preparaten zijn dus 

niet uitwisselbaar. In tabel 2 worden de orale mesalazine-bevattende genoemd met pH-afhankelijk en/

of gereguleerd afgiftesysteem. Er wordt aangegeven waar in het darmstelsel het werkzame bestanddeel 

vrijkomt

Tabel 2. Orale mesalazinebevattende producten in de G-Standaard (mei 2013)

Plaats van afgifte

*  Voor het overzicht zijn de producten met een gereguleerd afgiftesysteem (MVA=met vertraagde afgifte en MGA=met gereguleerde afgifte) opgenomen in tabel 2.  De producten  
   met een gereguleerd afgiftesysteem zijn niet op  bio-equivalentie onderzocht, hebben een verschillende kinetiek en zijn daarom per definitie niet bio-equivalent. 
   Vanuit dat oogpunt kunnen ze niet gesubstitueerd worden.

Handelsproduct

(sterktes in G-standaard)

Asacol® tablet MSR
(400 mg, 800 mg)

Mesalazine Actavis tablet 
MSR (500 mg) 

Mesalazine PCH tablet MSR 
(250 mg, 500 mg)

Mesalazine Sandoz tablet 
MSR (250 mg, 500 mg)

Salofalk® Tablet MSR 
( 250 mg, 500 mg)

Mezavant®  
tablet MVA* (1,2 gram)

Pentasa® tablet/granulaat 
MVA* (500 mg, 1 gram)

Salofalk® Granu-Stix® 
Granulaat MGA* (500 mg, 
1 gram, 1,5 gram, 3 gram) 

Maagsapresistent.
pH-afhankelijke afgifte, gecoat 
met Eudragit-S.

Maagsapresistent.
pH-afhankelijke afgifte, gecoat 
met Eudragit-S/L.

Maagsapresistent.
pH-afhankelijke afgifte, gecoat 
met Eudragit-S/L.

Maagsapresistent.
pH-afhankelijke afgifte
Gecoat met Eudragit-S/L.

Maagsapresistent.
pH-afhankelijke afgifte
Gecoat met Eudragit-S/L.

Maagsapresistent.
pH-afhankelijke afgifte, gecoat 
met Eudragit-S/L. Gereguleerde 
afgifte, Multi-Matrix 
systeemtechnologie.

pH-afhankelijke afgifte, gecoat 
met ethylcellulose. Gereguleerde 
afgifte, micro-granules 
systeemtechnologie.

Maagsapresistent.
pH-afhankelijk, gecoat met 
Eudragit-L. Gereguleerde afgifte, 
matrixstructuur van granules.

Afgiftesysteem
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6. Biosimilars

6.1 Biologische geneesmiddelen

Biologische geneesmiddelen zijn de middelen die worden gemaakt door een levend organisme of 

afgeleid zijn van een levend organisme [31]. In de meeste gevallen betreft het eiwitten of polypeptiden. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld de recombinant eiwitten, bloedproducten, monoklonale antilichamen en 

vaccins [32]. Voorbeelden van middelen waarvan biosimilars zijn geregistreerd, zijn epoëtine alfa en zeta, 

filgrastim en somatropine. Eiwitten zijn complexe geneesmiddelen en bijna altijd mengsels van varianten 

van hetzelfde eiwit. De effectiviteit en veiligheid worden bepaald door verschillende factoren, zoals de 

aminozuurvolgorde (primaire structuur), de ruimtelijke structuur (secundaire, tertiaire en quaternaire 

structuur), de gekoppelde suikerketens (glycosylering) en eventuele onzuiverheden in het eindproduct. 

Om de eigenschappen van een biologisch geneesmiddel vast te stellen, is een veelheid van analytische 

technieken nodig, en zelfs dan is het geneesmiddel niet volledig te karakteriseren.

6.2 ‘Biosimilars’

‘Biosimilars’ is de term die in Europa wordt gebruikt voor biologische geneesmiddelen die ‘similar’ zijn aan 

biologische geneesmiddelen die al zijn geregistreerd [31]. In de Verenigde Staten worden deze middelen 

‘follow-on-proteinproducts’ genoemd, hoewel de term ‘biosimilar’ ook daar in toenemende mate wordt 

gebruikt. 

Biosimilars zijn niet vergelijkbaar met gewone generieke middelen. De eigenschappen van een biologisch 

geneesmiddel zijn niet volledig vast te stellen met behulp van analysetechnieken, en bio-equivalentiestudies 

voldoen niet om vast te stellen of de effectiviteit/veiligheid equivalent is aan het referentieproduct. Daarom 

eisen de registratie-autoriteiten klinische studies naar de vergelijkbaarheid van effectiviteit en veiligheid en 

kan van biologische geneesmiddelen in tegenstelling tot gewone generieke geneesmiddelen hooguit worden 

vastgesteld dat ze ‘vergelijkbaar’, dus ‘similar’, zijn.

6.3 Substitutie: wat zijn de issues?

De issues die bij (substitutie van) biologische geneesmiddelen spelen, zijn de effectiviteit, veiligheid en 

traceerbaarheid van het geneesmiddel.

De effectiviteit en veiligheid wordt door veel verschillende factoren beïnvloed, te weten:

• het productieproces bepaalt de eigenschappen van het eindproduct:

 • de keuze van de cellijn en de kweekcondities hebben invloed op de vouwing en de glycosylering van het 

  eiwit en de onzuiverheden van het eindproduct (onder andere endotoxinen, metabole bijproducten   

  [33]);

 • het productieproces en de zuivering bepaalt het soort en de mate van onzuiverheid in het eindproduct,  

  zoals het voorkomen van eiwitten uit de cellijn, DNA, bestanddelen van het groeimedium, virussen en  

  verkeerd gevouwen of beschadigde eiwitten [33];

• de eigenschappen van het eindproduct bepalen de effectiviteit en veiligheid:

 • de glycosylering bepaalt de stabiliteit, de farmacodynamie, de kinetiek en de  immunogeniteit van het  

  eiwit [34];

 • de vorming van aggregaten leidt tot een veranderde farmacodynamie, veranderde kinetiek en genomen  

  immunogeniteit. Het effect van aggregaatvorming is echter zeer onvoorspelbaar [33];
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 • onzuiverheden en hulpstoffen kunnen leiden tot een veranderde farmacodynamie, veranderde kinetiek  

  en toegenomen immunogeniteit, vanwege aggregaatvorming en denaturatie [34];

 • het verpakkingsmateriaal inclusief het materiaal van de dop kan mogelijk leiden tot een verminderde  

  effectiviteit, veranderde kinetiek en toegenomen immunogeniteit, vanwege invloed op de stabiliteit,  

  aggregaatvorming en adsorptie aan het verpakkingsmateriaal [33];

 • de wijze van toediening en patiëntfactoren zijn van invloed op de effectiviteit en veiligheid, met name  

  de immunogeniteit:

 • die hoger is na intramusculaire of subcutane toediening dan na intraveneuze injectie;

 • en afhankelijk van de dosering, duur van de behandeling en frequentie van toediening genetische   

  predispositie, immuunstatus en de comorbiditeit van de patiënt [33]. 

De verschillende eigenschappen van het eindproduct kunnen slechts met een combinatie van veel 

analysemethoden worden vastgesteld, en dan nog kan niet worden vastgesteld of de twee middelen exact 

overeenkomen [34]. Daarom wordt een biologisch geneesmiddel niet zozeer gekarakteriseerd door de 

stofnaam, dus het eindproduct, maar door het hele productieproces [35]. Overigens geldt dit niet alleen voor 

het productieproces van een biosimilar ten opzichte van het innovatorproduct, maar ook voor wijziging van 

het productieproces voor het innovatorproduct zelf.

6.3.1 Effectiviteit

De effectiviteit van het biologische geneesmiddel wordt bepaald door farmacokinetiek en de 

farmacodynamie. Zoals in paragraaf 6.3 is genoemd, zijn de factoren die de farmacokinetiek of de 

farmacodynamie beïnvloeden:

• de secundaire/tertiaire/quaternaire structuur van het eiwit (glycosylering, aggregaatvorming,    

 denaturatie). Deze kan van invloed zijn op de duur en de mate van  de biologische activiteit;

• de immunogeniteit, dat wil zeggen de vorming van bindende en neutraliserende antilichamen.   

 Antilichamen kunnen de biologische activiteit neutraliseren, of zodanig aan het eiwit binden dat de   

 farmacokinetiek of de farmacodynamie verandert [33].

6.3.2 Veiligheid

Bij eiwitten speelt wat betreft de veiligheid vooral het punt van de immunogeniteit. Antilichamen kunnen 

tot ernstige en fatale reacties leiden, bijvoorbeeld als ze kruisreactiviteit vertonen met endogene eiwitten 

[33]. Zoals in paragraaf 6.3 is genoemd, zijn de factoren die de immunogeniteit bepalen voornamelijk:

• de vorming van aggregaten;

• onzuiverheden, hulpstoffen en verpakkingsmateriaal;

• de toedieningsweg, dosering, frequentie, behandelingsduur;

• genetische predispositie, immuunstatus en de comorbiditeit van de patiënt. 

De EMA heeft een ‘guideline’ opgesteld betreffende de immunogeniteit van biologische geneesmiddelen. 

Overigens is het issue bij de biosimilars het verschil in immunogeniteit met het innovatorproduct. 

Het feit dat een eiwit een immuunrespons veroorzaakt, is een geaccepteerd [35]. 

Een duidelijk voorbeeld waarbij verandering van het productieproces tot een toename van immunogeniteit 

met ernstige gevolgen heeft geleid, is Eprex® (erytropoëtine alfa). Wijziging van de hulpstof albumine in 

polysorbaat 80 leidde tot een verhoogde  immunogeniteit, met als gevolg het optreden van ‘pure red cell 

aplasia’ [33].
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6.3.3 Traceerbaarheid

Een derde issue is de traceerbaarheid, die alles te maken heeft met de veiligheid. Meer dan bij andere 

geneesmiddelen speelt het punt dat vanwege het opsporen van bijwerkingen traceerbaar moet zijn 

welk product een patiënt toegediend heeft gekregen. De Europese Commissie wil daarom de regels voor 

farmacovigilantie verder aanscherpen, met name wat betreft het melden van bijwerkingen van biologische 

geneesmiddelen. Daarom heeft ze de registratie-autoriteiten van de lidstaten opgedragen ervoor te zorgen 

dat traceerbaar is welk specifiek product een patiënt heeft gekregen, en dat de voorschrijver op de hoogte 

is welk specifiek product aan een patiënt is afgeleverd [36]. Overigens wordt hierin niet genoemd of de 

registratie tot op ‘batch’-niveau dient plaats te vinden en hoe de traceerbaarheid dient plaats te vinden.

6.4 Naamgeving

Bij de huidige wijze van de INN-naamgeving wordt voor biologische geneesmiddelen de wijze waarop het 

geneesmiddel wordt geproduceerd niet meegenomen. Dit betekent dat biosimilars dezelfde generieke naam 

kunnen hebben als het innovatorproduct. Overigens zijn er momenteel biosimilars geregistreerd met zowel 

dezelfde INN als een andere INN dan het innovatorproduct. Zo zijn bijvoorbeeld zowel Abseamed®, Binocrit® 

en Epoëtine alfa Hexal® (epoëtine alfa) als Silapo® en Retacrit® (epoëtine zeta) geregistreerd als biosimilars 

van Eprex® (epoëtine alfa).

De huidige wijze van het vaststellen van de namen is als volgt:

• de aminozuurvolgorde is bepalend voor de INN-naam [37];

• posttranslationele modificaties, zoals glycosylering, worden aangegeven met een Griekse letter [38];

• humane bloedproducten, vaccins en producten voor cel- en weefseltherapie vallen buiten de scope voor  

 naamgeving [38].

In 2006-2007 heeft de WHO INN Expert Group de naamgeving bediscussieerd, die nog dateert van vóór de 

tijd van de biologische geneesmiddelen.

Op basis van deze discussies is het volgende besloten.

• De wijze van naamgeving voor posttranslationele modificaties van eiwitten blijft zoals het is. Reden is   

 dat er geen consensus kon worden bereikt over een andere wijze van naamgeving [38]. Bovendien moet  

 de WHO de INN-naam in een vroeg stadium van de ontwikkeling van het geneesmiddel toekennen. Dit  

 betekent dat het productieproces en daarmee de uiteindelijke glycosylering van het geneesmiddel nog  

 kan wijzigen. Verder ontvangt de INN Expert Group weinig informatie over de glycosylering bij aanvraag  

 voor het toekennen van een INN-naam [39].

• Er zal in overweging worden genomen een lijst van codes te maken die de verschillende    

 productiemethoden weergeven. Deze code zal echter geen onderdeel worden van de INN-naam [38].

• Het bepalen of een geneesmiddel vergelijkbaar is met een ander geneesmiddel is een zaak van 

 registratie-autoriteiten en valt buiten de scope van de INN-nomenclatuur [39].

Sommige, waaronder Nefarma en de Europese Biotechnologische koepelorganisatie zijn echter van   

mening dat ‘biosimilars’ een aparte INN-naam dienen te hebben [40].

6.5 Eisen van de Europese registratie-autoriteiten betreffende registratie

Voor de registratie van biosimilars die recombinant-eiwitten zijn, hanteert de EMA het uitgangspunt dat het 

biosimilar ‘similar’ moet zijn met het innovatorproduct wat betreft kwaliteit, veiligheid en effectiviteit. De 

EMA heeft hiervoor diverse ‘guidelines’ opgesteld. 
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Volgens deze ‘guidelines’ moeten de volgende vergelijkende onderzoeken plaatsvinden tussen 

referentieproduct en biosimilar [41].

• In-vitro studies, zoals receptorbinding.

• In-vivo dierstudies naar het farmacodynamische effect en naar toxicologische eigenschappen, waaronder  

 in elk geval bepaling van de titer van antilichamen, van de kruisreactiviteit en van de het neutraliserend  

 vermogen van de antilichamen.

• Klinische studies waarin de farmacokinetiek wordt vergeleken. Hierbij zijn de criteria, zoals die bij de 

 niet-biologische middelen worden gehanteerd, niet valide en moeten de criteria vooraf worden   

 vastgesteld.

• Klinische studies waarin de farmacodynamische markers worden vergeleken.

• Klinische studies waarin de effectiviteit wordt vergeleken, tenzij de farmacokinetische en    

 farmacodynamische studies voldoende zijn om de vergelijkbaarheid aan te tonen. 

Hiervoor zijn door de EMA een aantal criteria opgesteld.

• Klinische studies naar de immunogeniteit, inclusief karakterisering van de antilichamen en de gevolgen  

 voor de effectiviteit, veiligheid en kinetiek. Dit moet per indicatie worden uitgevoerd.

• Nadat het product in de handel is gebracht, moet de veiligheid gevolgd worden met behulp van een ‘risk  

 management program’ of een ‘pharmacovigilance plan’.

Per stof stelt de EMA aanvullende richtlijnen op, waarin de eisen nader worden ingevuld (bijvoorbeeld 

de kinetische parameters, de farmacodynamische en klinische eindpunten die moeten worden gemeten, 

de duur en het aantal studies enz.); voorbeelden hiervan zijn de eisen voor epoëtine en somatropine [42] 

[43]. Voor de registratie van biosimilars is dus uitgebreider onderzoek nodig dan voor de registratie van 

generieken van gewone geneesmiddelen, zij het dat de patiëntenaantallen voor de klinische studies van de 

biosimilars meestal kleiner zijn dan voor het innovatorproduct (zie ook bijlage 1).

6.6 Hoever reikt de vergelijkbaarheid?

Als een biosimilar aan bovengenoemde eisen voldoet, geldt de vergelijkbaarheid voor:

• producten met dezelfde sterkte, dezelfde farmaceutische vorm en dezelfde toedieningsweg (in   

 G-Standaardtermen: dezelfde GPK); indien een van deze parameters niet hetzelfde is, moet aanvullend  

 onderzoek worden gedaan [32];

• per stof wordt in een aanvullende richtlijn aangegeven in hoeverre de vergelijkbaarheid ook voor andere  

 indicaties geldt dan die onderzocht is. Voor bijvoorbeeld zowel erytropoëtine als somatropine geldt dat  

 de vergelijkbaarheid naar andere indicaties mag worden doorgetrokken indien de fabrikant dat   

 voldoende kan rechtvaardigen [42] [43].

6.7 Standpunten betreffende substitutie

De discussie over het wel of niet substitueren van biologische geneesmiddelen is nog volop gaande. In 

sommige landen is hierover specifieke wetgeving van kracht en sommige instanties hebben hierover een 

expliciete mening geformuleerd. Deze zijn hieronder weergegeven.

• EMA: de EMA is van mening dat de beslissing een patiënt te behandelen met een innovatorproduct   

 of een biosimilar moet worden genomen door een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de    

 gezondheidszorg [31]. Wel gaat men er impliciet van uit dat er wordt gesubstitueerd, gezien de uitspraak  

 in een brief van de Europese Commissie betreffende de traceerbaarheid van biosimilars: ‘Ensures that   

 prescribing doctors know which glycoprotein has been given to their patient ... taking into account that  
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 substitution may occur in some systems at the level of pharmacies’ [36].

• FDA: de registratie van biologische geneesmiddelen valt in de Verenigde Staten onder de Public Health  

 Service Act; binnen deze wet geldt sinds 2010 de Biologics Price Competition and Innovation Act 

 betreffende de registratie van biosimilars. Tot op heden zijn er onder de nieuwe Act nog geen 

 ‘biosimilars’ geregistreerd. Enkele kleinere biologische geneesmiddelen, zoals insuline en groeihormoon, 

 zijn tot 2020 nog onder de Federal Food, Drug and Cosmetic Act geregistreerd; binnen deze wet geldt de 

 Hatch-Waxman Act betreffende de registratie van generieken. Over de geregistreerde ‘follow-on’ insulines 

 en groeihormonen is geen uitspraak gedaan over uitwisselbaarheid of substitueerbaarheid [44] [45].

• Lidstaten EU: in diverse lidstaten heeft de overheid of de nationale registratie-autoriteit bepaald dat 

 substitutie van biologische geneesmiddelen niet is toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor Duitsland 

 [33], Frankrijk [46], Noorwegen [47], Spanje [48] en Zweden [49]. Voor Frankrijk betreft het een verbod 

 op automatische substitutie4. Voor Duitsland betreft de regelgeving niet specifiek de biologische  

 geneesmiddelen, maar alle geneesmiddelen. In Engeland is geen regelgeving betreffende wel of 

 niet substitueren van biologische geneesmiddelen, maar tijdens een parlementair debat gesteld dat 

 biologische geneesmiddelen niet mogen worden gesubstitueerd, en dat ze op merknaam moeten worden 

 voorgeschreven en niet op stofnaam [50].

• European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA): biotechnologische producten  

 mogen niet automatisch worden gesubstitueerd. Dit betekent dat de voorschrijver altijd toestemming   

 moet geven voor substitutie. Dit geldt zowel voor substitutie van innovatorproduct naar biosimilar als   

 omgekeerd [51].

• European Generic Medicines Association: de uitgebreide vergelijkingsstudies tonen aan dat het veilig en  

 effectief om ‘dose for dose’ een innovatorproduct te vervangen door een biosimilar [52]

6.8 Aanbevelingen betreffende substitutie

Onderstaande aanbevelingen geldt zowel het onderling vervangen van een  innovatorproduct en een 

biosimilar als het onderling vervangen van biosimilars.

• Bij eerste uitgifte zijn er op wetenschappelijke gronden zijn er geen bezwaren om te substitueren.

• De biosimilars worden klinisch getest op effectiviteit en bijwerkingen ten opzichte van het    

 innovatorproduct; op wetenschappelijke gronden lijkt substitutie bij vervolguitgifte daarom niet op grote 

 problemen te stuiten qua effectiviteit en veiligheid bij toepassing voor dezelfde toedieningsweg en 

 indicatie als het innovatorproduct.

• Substitutie naar een toedieningsweg waarvoor het biosimilar niet is geregistreerd, wordt afgeraden.  

 Reden is dat de immunogeniteit per toedieningsweg kan verschillen; bij toepassing voor een niet-

 geregistreerde toedieningsweg is de veiligheid niet precies bekend.

• Substitutie voor een indicatie waarvoor het biosimilar niet is geregistreerd, wordt afgeraden. Hoewel de 

 EMA de mogelijkheid open laat dat de vergelijkbaarheid ook voor andere indicaties geldt dan de   

 indicatie die voor het biosimilar is onderzocht, is niet precies duidelijk wat de status is van het ontbreken 

 van indicaties in het registratiedossier van het biosimilar.

• Immunogeniteitsreacties kunnen na langere tijd ontstaan. Indien na substitutie immunogeniteit  

 ontstaat, is het niet duidelijk of de bijwerking wordt veroorzaakt door het product dat voor of na   

 substitutie is gebruikt, hetgeen het melden van bijwerkingen bemoeilijkt.

4 Automatische subsutitie betekent dat de apotheek zonder toestemming van arts of patiënt mag subsutitueren. Dit staat meestal in het kader van wetgeving die subsitutieverplicht 
   stelt indien een generiek beschikbaar is.
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• Bij substitutie van biologische geneesmiddelen is het noodzakelijk dat de voorschrijver op de hoogte is  

 van het afgeleverde product, omdat altijd traceerbaar moet zijn welk product, wanneer, aan welke   

 patiënt is afgeleverd (zie ook par. 6.3.3).

• Evenals bij substitutie van gewone middelen geldt dat substitutie alleen met toestemming van   

 voorschrijver en patiënt kan plaatsvinden, dat de ernst van de aandoening of het gegeven dat de   

 instelling van de behandeling zeer nauw luistert een reden kan zijn om niet te substitueren ook al   

 zijn er wetenschappelijk gezien geen problemen te verwachten en dat er niet frequent moet worden   

 gesubstitueerd.
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7. Juridische aspecten

In de Nederlandse farmaceutische wet- en regelgeving is niets specifiek geregeld over substitutie. De rechter 

heeft de spelregels bepaald. Hieronder volgt een overzicht van de juridische aspecten van substitutie. Voor 

het beleid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over substitutie wordt verwezen naar [53].

7.1 Toestemming van voorschrijver en patiënt nodig

Eén van de juridische aspecten van substitutie is de vraag of de apotheker onrechtmatig handelt ten 

opzichte van de voorschrijver en/of de patiënt. Daarover heeft het Hof Leeuwarden in 1990 bepaald dat 

de apotheker zich ervan moet vergewissen dat de patiënt, evenals de voorschrijver, met de substitutie 

akkoord gaat. De apotheker mag niet op eigen gezag afwijken van het recept. Als de voorschrijver en 

patiënt toestemming geven, mag de apotheker het merkgeneesmiddel wel vervangen. Als een arts een 

merkgeneesmiddel voorschrijft met daarbij de vermelding van het ®-teken, dient de apotheker zich ervan te 

onthouden een generiek middel af te leveren, tenzij zowel aan degene aan wie het product wordt afgeleverd 

als aan de voorschrijver expliciet om toestemming voor substitutie wordt gevraagd en verkregen en de 

apotheker dit kan aantonen. 

Volgens het Hof volgt uit het ten tijde van de uitspraak geldende artikel 26a Besluit Uitoefening 

Artsenijbereidkunst (nu art 5 Besluit geneesmiddelenwet) bepaaldelijk dat de apotheker zowel jegens de arts 

die het recept heeft uitgeschreven, als jegens de patiënt te wiens behoeve het is uitgeschreven, gehouden is 

het product af te leveren dat in het recept is voorgeschreven, tenzij hij zich ervan heeft vergewist dat zowel 

de voorschrijver als de patiënt met de aflevering van een vervangend geneesmiddel akkoord gaat. Artikel 

26a sloeg echter alleen op apotheekbereidingen. 

De Voorzieningen(kortgeding)rechter te Den Haag heeft in drie procedures, aangespannen door de 

farmaceutische industrie tegen de nieuwe tariefmaatregel voor apotheekhoudenden van het CTG op 29 

augustus 2003, geoordeeld dat de patiënt in zijn algemeenheid gezegd tegenover de apotheker recht heeft 

op aflevering van het geneesmiddel dat de arts heeft voorgeschreven. Verzet de voorschrijver of de patiënt 

zich tegen de substitutie, dan handelt de apotheker onrechtmatig ten opzichte van de voorschrijver of de 

patiënt indien hij toch substitueert. De rechter bevestigde daarmee dat toestemming van voorschrijver en 

patiënt nodig is voor substitutie. 

7.2 Mogelijkheden voor toestemming van de voorschrijver

Aangezien het niet praktisch is voor elke substitutie contact te zoeken met de voorschrijver, is er wel een 

mogelijkheid dit op een andere manier te regelen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt 

(bijvoorbeeld binnen het FTO en FTTO) welke geneesmiddelen wel en niet mogen worden gesubstitueerd, 

zowel bij nieuwe als bij bestaande medicatie. Het verdient aanbeveling deze afspraken schriftelijk vast te 

leggen. 

7.3 Mogelijkheden voor toestemming van de patiënt

Voor substitutie is eveneens toestemming van de patiënt nodig. Met goede informatie en uitleg kan dit van 

veel patiënten worden verkregen. Ter ondersteuning kan de patiënt worden gewezen op de informatie die 

op www.apotheek.nl staat, zie rubriek “Thema’s”, “Merkloos medicijn is goed én goedkoper” en “Prijzen en 
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vergoedingen van medicijnen”. Daarnaast heeft de verzekerde op grond van het Besluit zorgverzekering (art 

2.8 lid 3) en de polisvoorwaarden alleen recht op vergoeding van een door de zorgverzekeraar aangewezen 

middel. Dit speelt bij het preferentiebeleid (zie ook hieronder). 

7.4 Toestemming fabrikant niet nodig

Een ander juridisch aspecten van substitutie is de vraag of de apotheker onrechtmatig handelt ten opzichte 

van de producent/importeur (merkhouder). De producent/importeur kan aan de niet-naleving van het 

voorschrift op het recept geen aanspraak ontlenen. Er is dus geen sprake van een onrechtmatige daad van 

een substituerende apotheker jegens de producent/importeur.

7.5 Merkenrecht

Voor de apotheker geldt dat hij geen inbreuk pleegt op het merkenrecht (Benelux Merkenwet = BMW), 

indien hij bij substitutie meedeelt of anderszins duidelijk maakt dat hij niet het merkgeneesmiddel maar 

een ander geneesmiddel aflevert. Dat is in 1984 bepaald door het Benelux Gerechtshof in de Tanderil®-zaak. 

7.6 Parallelimport

De apotheker mag het spécialité vervangen door een parallel-geïmporteerd geneesmiddel. Dit kan 

worden geconcludeerd uit de uitspraak van het Hof van Justitie EG, waarin is bepaald dat de merk- of 

octrooihouder niet met succes een beroep kan doen op zijn merk- of octrooirecht om de invoer van het 

geneesmiddel uit een andere EG-lidstaat tegen te houden, indien het in die of een andere EG lidstaat door 

of met toestemming van de merk- of octrooihouder in de handel is gebracht (uitputtingsbeginsel). Deze 

parallelimport vindt zijn oorzaak in prijsverschillen tussen de lidstaten.

7.7 Prefentiebeleid/Vergoedingsvoorwaarden

Het preferentiebeleid is een vergoedingsregel. De zorgverzekeraar vergoedt alleen het door de 

zorgverzekeraar in de polisvoorwaarden aangewezen geneesmiddel. De verzekeraar houdt bij het 

preferentiebeleid geen rekening met het merkenrecht. Dat is de juridische verantwoordelijkheid van de 

apotheker. Wel is zoals gezegd, de vergoeding aan de verzekerde beperkt. Alleen wanneer het medisch 

onverantwoord is (medische noodzaak), heeft de verzekerde recht op het door de voorschrijver op het recept 

vermelde (duurdere merk-) geneesmiddel. 

Via het preferentiebeleid mag de verzekeraar de aanspraak van de verzekerde beperken tot door de 

zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddelen. Vanwege de prijs zijn dit in de praktijk vrijwel altijd 

generieke geneesmiddelen. Alleen als er sprake is van een medische noodzaak en er bij bepaalde 

zorgverzekeraars ook is voldaan aan nadere voorwaarden, heeft de verzekerde recht op vergoeding van een 

geneesmiddel dat niet in het preferentiebeleid is opgenomen. Indien er geen medische noodzaak op het 

recept vermeld staat en de patiënt alsnog het spécialité wenst, dient het middel door de patiënt zelf betaald 

te worden.

Uit de toevoeging medische noodzaak op het recept, blijkt vaak onvoldoende of de patiënt recht heeft op 

vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar. Van een aantal zorgverzekeraars moet de medische 

noodzaak toegelicht worden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Ook dient in sommige gevallen 

het  preferente middel eerst enige tijd geprobeerd te zijn, voordat de voorschrijver wenst af te wijken van de 

vergoedingsvoorwaarden vanwege het preferentiebeleid op basis van de medische noodzaak.  

Wanneer de voorschrijver de medische noodzaak niet kan toelichten, of die toelichting geen blijk geeft van 
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adequate medische redenen om geen preferent product voor te schrijven, dan zal de apotheker moeten 

afwegen een preferent middel af te leveren. 

7.8 Farmaceutische vorm

De farmaceutische vorm als zodanig is nog geen onderwerp geweest van een substitutiezaak. Het is 

wenselijk dat apotheker en voorschrijver overleg plegen bij wijziging van de farmaceutische vorm.

7.9 Vermelding op etiket

De Voorzieningen(kortgeding)rechter van de Rechtbank Rotterdam heeft bij vonnis van 7 november 2003 

bepaald dat een apotheker op het etiket niet de merknaam mag vermelden in de zin “simvastatine = Zocor”, 

omdat de apotheker dan richting merkhouder merkinbreuk pleegt.  De Voorzieningen(kortgeding)rechter 

te Amsterdam heeft in een vonnis van 29 januari 2004 ook bevestigd dat vermelding op het etiket van de 

merknaam niet is toegestaan als het generiek wordt afgeleverd.

7.10 Positie van de voorschrijver

Ook de positie van de voorschrijvende arts in verband met substitutie is onderwerp geweest van een 

procedure. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de voorschrijver geen inbreuk maakt als hij de volgende 

receptformulering gebruikt:

R/ bij voorkeur (merknaam) of anders (soortnaam), of  R/ bij voorkeur (merknaam 1), anders (merknaam 2).

Het heeft de voorkeur dat de voorschrijver alleen generieke namen gebruikt, tenzij er sprake is van 

medische noodzaak om een specifiek (merk)geneesmiddel ter hand te stellen. In 1996 startten stichting IVM 

en de LHV het project Voorschrijven op Stofnaam. Dat heeft er toe geleid dat het percentage voorschriften 

op stofnaam sterk is gestegen. In 2011 publiceerde de OMS de ‘Leidraad doelmatig voorschrijven van 

geneesmiddelen door medische specialisten’, een instrument om medische specialisten te ondersteunen 

bij hun keuzes rond het voorschrijven van geneesmiddelen. De leidraad adviseert de generieke namen 

van geneesmiddelen te gebruiken bij het voorschrijven en waar mogelijk een medicijn te kiezen dat door 

meerdere fabrikanten geleverd wordt. Verder adviseert de leidraad na te gaan of gelijkwaardige goedkopere 

therapeutische alternatieven beschikbaar zijn. 
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Bijlage 1 

Eisen van de Europese registratie-autoriteiten betreffende Bio-quivalentie

Farmaceutische vormen waarbij bio-equivalentie-onderzoek wordt vereist 

De CHMP heeft richtlijnen opgesteld betreffende het bio-equivalentie-onderzoek5. Deze richtlijnen zijn 

bindend voor alle lidstaten van de Europese Unie en worden dus ook door het CBG gehanteerd. 

Deze richtlijn vermeldt dat bio-equivalentiestudies nodig zijn als er een risico is dat mogelijke verschillen 

in biologische beschikbaarheid kunnen leiden tot therapeutische verschillen. Vervolgens wordt een aantal 

situaties genoemd waarbij bio-equivalentie-onderzoek al dan niet vereist is. 

In de praktijk wordt echter vrijwel altijd bio-equivalentie-onderzoek gevraagd voor de registratie van 

generieke middelen, ook al zou dat volgens de richtlijn van de CHMP niet strikt noodzakelijk zijn. 

In tabel 3A worden de farmaceutische vormen genoemd waarbij de CHMP bio-equivalentie-onderzoek eist. 

De FDA hanteert andere eisen betreffende bio-equivalentie-onderzoek. 

Tabel 3A. Farmaceutische vormen waarbij bio-equivalentiestudies wel zijn vereist

    Toedieningsweg      Farmaceutische vormen

     Oraal Suspensies en vaste toedieningsvormen (niet met gereguleerde afgifte    

    of maagsapresistent); op grond van bepaalde eigenschappen van het 

    werkzame bestanddeel zou vrijstelling van bio-equivalentie-onderzoek    

    aangevraagd kunnen worden, maar in de praktijk komt dit vrijwel nooit    

    voor

     Oraal  Maagsapresistente preparaten 

     Oraal  Preparaten met gereguleerde afgifte 

     Cutaan  Transdermale preparaten 

    Overige niet-oraal toegediende preparaten (zonder gereguleerde afgifte)    

    met systemische werking

     Lokaal  Middelen met een lokale werking (hierbij worden andere studies vereist,    

    aangezien bio-equivalentiestudies hierbij niet valide zijn)

     Parenteraal Overige oplossingen, indien er verschillen zijn wat betreft: 

    • het soort oplosmiddel (olie, water) 
    • de sterkte 

    • de hulpstoffen 

5 Note for Guidance on the Investigation of Bioavailability and Bioequivalence. CPMP/EWP/QWP/1401/98
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Eisen betreffende bio-equivalentie 
De EMA en de FDA beschouwen producten als bio-equivalent indien een farmaceutisch equivalent of een 
farmaceutisch alternatief op basis van dezelfde molaire dosis, een vergelijkbare snelheid en mate van 
beschikbaarheid op de plaats van werking geven, en dus een vergelijkbare effectiviteit en veiligheid. 

Farmaceutische equivalenten zijn producten met dezelfde werkzame stof, dezelfde sterkte en dezelfde 
farmaceutische vorm (= tablet, tablet mga, tablet msr enz.). Middelen met een verschillende zoutvorm 
worden als dezelfde werkzame stof beschouwd, tenzij de zoutvormen aanzienlijk verschillen qua 
effectiviteit en werkzaamheid. Generieken met een andere zoutvorm vallen dus ook onder de 
bio-equivalentie-eis betreffende het innovatorproduct6.

Farmaceutische alternatieven zijn producten met dezelfde werkzame stof en/of een andere zoutvorm, en/of 
een andere sterkte en/of een andere farmaceutische vorm. 

Parameters waarmee de biologische beschikbaarheid gekarakteriseerd kunnen worden zijn: 
• AUC

t 
 of  AUC

∞

• C
max

• T
max 

  
• Ae

t
  of  Ae∞

Bij bio-equivalentie-onderzoek wordt het te onderzoeken product vergeleken met een innovatorproduct. 

Tabel 3B. Farmaceutische vormen waarbij bio-equivalentiestudies niet zijn vereist

Tabel 3C. Eigenschappen die de voorspellende waarde van bio-equivalentie-onderzoek kunnen verminderen 

Toedieningsweg        Farmaceutische vormen

Oraal             Oplossingen, indien geen hulpstof aanwezig is die: 

              • de absorptie beïnvloedt 

              • de passagetijd door het maagdarmkanaal   beïnvloedt 

              • de stabiliteit van het werkzame bestanddeel beïnvloedt 

              Grote verschillen in de hoeveelheid sorbitol in een oplossing kan    

              vanwege de osmotische werking invloed hebben op de bio-equivalentie.   

              Hier wordt bij registratie rekening mee gehouden. 

Intraveneus           Waterige oplossingen 

Parenteraal           Overige oplossingen, indien het generieke product vergelijkbaar is wat   

              betreft:

              • het soort oplosmiddel (olie, water) 
              • de sterkte 
              • de hulpstoffen 

Per inhalatie           Inhalatiegassen 

Eigenschap        Voorbeeld 

Er onstaan één of meer actieve metabolieten 

De werking is niet afhankelijk van de plasmaconcentratie  Irreversibile binding aan receptoren

6 Schriftelijk mededeling CBG 9-2-2010
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Producten worden als bio-equivalent beschouwd, als het 90%-betrouwbaarheidsinterval van de AUC-ratio en 
de C

max
 ligt binnen 80-125% van het referentieproduct. Indien het betrouwbaarheidsinterval binnen deze 

grenzen valt, betekent dit dat het gemiddelde veel minder zal afwijken van de waarde gevonden bij het 
innovatorproduct. In de Verenigde Staten blijkt dat van 80% van de geregistreerde generieke producten de 
gemiddelde AUC en C

max
 5% of minder afwijkt van het innovatorproduct7. 

Voor middelen met een smalle therapeutische breedte (niet nader gespecificeerd welke middelen dat zijn) 
geldt dat het 90% betrouwbaarheidsinterval van de AUC-ratio binnen 90.00-111.11% moet liggen, en indien 
de C

max
 van belang is dient deze eveneens binnen 90.00-111.11% te liggen8. De betekenis hiervan voor het 

onderling uitwisselbaar zijn is niet bekend. 

Voor middelen met een grote intra-individuele variatie (nl als de variatie van een kinetische parameter 
hoger dan 30% is) geldt dat het 90%-betrouwbaarheidsinterval van de C

max
 binnen 69.84-143.19% moet 

liggen, voor de AUC-ratio gelden de normale grenzen. 
Het bepalen van de t

max
-ratio is alleen zinvol indien een snelle afgifte of een snelle intrede van werking 

klinisch relevant is of tot bijwerkingen leidt. Indien bij de aanvraag tot registratie een specifieke claim met 
betrekking tot de t

max 
wordt gedaan, wordt deze parameter bij de registratie in overweging genomen

7 Henderson JD, Esham RH. Generic Substitution: Issues for Problematic Drugs. South Med J 2001;94(1):16-21.
8 Guideline on the Investigation of Bioequivalence. 20 January 2010. CPMP/EWP/QWP/1401/98 rev.1
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