
1

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg – bijwerkingen van geneesmiddelen

In 2017 gebruikten 11,4 miljoen mensen één of meerdere geneesmiddelen. Dit geneesmiddelgebruik is niet

zonder risico’s. Illustratief hiervoor zijn de geneesmiddel gerelateerde opnames die van 39.000 in 2008 tot

49.000 in 2013 stegen. Door de vergrijzing is de kans op verdere toename van deze opnames groot, bovendien

was de helft van het aantal opnames van de 65-plussers vermijdbaar.1 Voor éénmaal opgenomen patiënten

leiden ondervonden bijwerkingen van geneesmiddelen, voorkombaar of niet, tot verlenging van de

ziekenhuisopname met gemiddeld zes dagen. Naast de ondervonden klachten is er ook sprake van een

toename van zorgkosten.2

Goed vastleggen en delen van informatie rondom bijwerkingen voorkomt schade door geneesmiddelen

Casus: Een oudere mevrouw wordt voor meerdere aandoeningen op de afdeling geriatrie in het ziekenhuis

opgenomen. Zij heeft ook een te laag gehalte aan natrium in haar bloed. In het ziekenhuis komt men er achter

dat een plaspil dit verlaagde natrium heeft veroorzaakt. De plaspil wordt gestaakt waarna het natrium weer

normaal wordt. De bijwerking wordt geregistreerd in het elektronische patiënten dossier (EPD). Wanneer

mevrouw wordt ontslagen uit het ziekenhuis, wordt dit echter niet overgenomen in de ontslagbrief of gedeeld

met de huisarts. De huisarts ziet de mevrouw terug, vindt geen reden voor het staken van de plaspil en herstart

deze weer. De mevrouw krijgt echter opnieuw een laag natrium in haar bloed en wordt onwel waardoor zij

opnieuw moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

Elektronische gegevensuitwisseling van bijwerkingen in het kader van dossieroverdracht tussen zorgverleners

en tussen zorgverlener en patiënt kan onnodige schade door geneesmiddelen verminderen. Goede digitale

uitwisseling van informatie rondom opgetreden bijwerkingen wordt momenteel verhinderd doordat in de

zorgsystemen geen vastlegging van bijwerkingen volgens de bestaande informatiestandaard voor bijwerkingen

(ICH E2B R3, European Medicine Agency) en ook vaak de koppeling naar Bijwerkingencentrum Lareb

ontbreekt.3 Dit leidt tot tekortschietende en grote variëteit in de registratie. Verplicht stellen en

standaardisatie van het vastleggen en het mogelijk maken van uitwisselen van informatie rondom bijwerkingen

leidt tot effectievere en efficiëntere zorg doordat het bijvoorbeeld voorkomt dat ongewenst geneesmiddelen

(door wisselwerking met andere geneesmiddelen of ernstige bijwerkingen zoals een allergie) opnieuw worden

voorgeschreven. Of dat als het geneesmiddel noodzakelijk is, door alertheid op de bijwerking, tijdige

herkenning mogelijk is. Het beoordelen van opgetreden bijwerkingen is onderdeel van de medicatiebewaking

en draagt bij aan de medicatieveiligheid, én juist hier is voor een goede uitvoering de beschikbaarheid van

gegevens cruciaal. Naast de vermindering op de herhaalkans en hogere alertheid wordt het zorgproces ook

efficiënter. Als de eerdere klachten die patiënten ervaren door de bijwerkingen, die bijvoorbeeld ook leiden tot

verminderde therapietrouw, door de ene zorgverlener zijn vastgelegd niet opnieuw hoeven te worden

uitgevraagd en genoteerd door een andere zorgverlener maar dit meteen kan worden meegenomen in het

consult.
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Goed vastleggen en delen levert noodzakelijke kennis voor de zorg

Naast de voordelen voor de individuele patiënt levert het verplicht gestandaardiseerd vastleggen van

bijwerkingen en het delen van deze informatie ook noodzakelijk kennis op voor de dagelijkse zorg.

Registratiestudies van geneesmiddelen zijn vooral gericht op de effectiviteit van het geneesmiddel, vinden

plaats in een gecontroleerde omgeving en hebben een te klein aantal deelnemers om toxiciteit en bijwerkingen

te laten zien die optreden als het geneesmiddel aan grote groepen patiënten wordt toegediend die meerdere

aandoeningen hebben en meerdere geneesmiddelen gebruiken. Hierdoor kunnen patiënten met bepaalde

risicofactoren geneesmiddelen gebruiken die uiteindelijk schadelijk voor hen blijken te zijn.4

Het goed vastleggen en uitwisseling van informatie van bijwerkingen die in de praktijk blijken op te treden kan

een beter inzicht geven in de balans tussen risico’s en baten van geneesmiddelen. Hierdoor kan een goed

onderbouwd besluit genomen worden markttoelating al dan niet te handhaven, de indicaties van

geneesmiddelen of voorzorgsmaatregelen aan te scherpen en de informatie over bijwerkingen in bijvoorbeeld

de productinformatie en bijsluiter uptodate te houden.

Naast het primaire voordeel voor de directe patiëntenzorg kan dit ook leiden tot nuttige informatie voor

richtlijnen en uiteindelijke tot vermindering van kosten in de gezondheidszorg.

Melden van ernstige bijwerkingen is al verplicht

Het belang van bijwerkingenregistratie wordt bevestigd door de verplichting van zorgverleners om ernstige

bijwerkingen te melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb zoals is vastgelegd in de Geneesmiddelwet.

Ondanks dat zorgverleners de verplichting hebben en het ook relevant vinden om ernstige bijwerkingen te

melden bij Bijwerkingencentrum Lareb blijkt dat het dubbel moeten registreren (één keer in het zorgsysteem

en één keer voor Lareb) als belastend wordt ervaren doordat veel gegevens ingevuld moeten worden die al in

het zorgdossier staan. In elk zorgsysteem (huisartsensystemen (HIS), apotheeksystemen (AIS), elektronische

patiënten dossiers (EPDs), patiëntregisters) is er ruimte voor het vastleggen van bijwerkingen, maar deze

registraties zijn niet uniform (gestructureerd) en daardoor niet uitwisselbaar of eenvoudig samen te voegen.

Door een goede standaardregistratie van bijwerkingen, en dit in combinaties en aantal al geregistreerde

gegevens digitaal delen met Bijwerkingencentrum kan ook aan de verplichting tot melden worden voldaan.
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Gegevensuitwisseling van bijwerkingen: primair en secundair gebruik van data

Bijwerkingregistraties vinden al plaats in zorgsystemen maar worden niet uitgewisseld tussen zorgsystemen.

Noodzakelijk voor een goede medicatiebewaking en het verbeteren van de medicatieveiligheid is dat de

ervaren bijwerkingen worden toegevoegd aan het dossier van de patiënt in elk systeem. Daarnaast kan de

verzamelde data ook secundair gebruikt worden voor de bewaking van de geneesmiddelveiligheid op een

geaggregeerd niveau zoals door Bijwerkingencentrum Lareb, maar bijvoorbeeld ook voor het nagaan van het

gevolgen van behandelingen met chemotherapie door de nationale kankerregistratie (NKR) of ten behoeve van

wetenschappelijke onderzoek.

Primaire zorgproces:

Bijwerkingenregistratie A

Patient

Bijwerkingenregistratie A

Patiënt

Secundair gebruik van de data
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Welke informatie is relevant voor de patiënt om te ontvangen?

Bijwerkingen kunnen grote impact op het leven van patiënten. Daarom  is het van belang dat zij in het

medicatieoverzicht dat zij kunnen ontvangen ook hun ervaren bijwerkingen te zien krijgen en deze door hun

aangevuld of geverifieerd kunnen worden. Dit kan hun helpen in de communicatie met de verschillende

zorgverleners, bijvoorbeeld na omzetting naar een ander geneesmiddel door preferentiebeleid of

geneesmiddeltekorten, maar ook om te zien dat bijwerkingen na een dosisvermindering verdwijnen. Daarnaast

zijn in zorgsystemen veel bijwerkingen in het allergie/intolerantieveld geplaatst. Hierdoor kunnen vaak

antibiotica door mogelijke onschuldigere bijwerkingen dan een allergie, niet meer toegepast worden als

behandelingsmogelijkheid. Het standaard delen van deze informatie met de patiënt kan leiden tot opschoning

en verruiming van behandelingsopties waar deze nu door gebrek aan uitwisseling niet mogelijk is.

Naast de door zorgverleners vastgelegde bijwerkingen hebben ook door patiënten zelf gerapporteerde

bijwerkingen of symptomen een belangrijke functie. Patiënten dienen de mogelijkheid te hebben hun ervaren

bijwerkingen goed te kunnen vastleggen om trends zichtbaar te maken en deze te kunnen delen met hun

zorgverleners welke zij ondanks gebruik van vaak chronische medicatie soms met grote tussenpozen spreken.

Hierdoor hebben zorgverleners slechts een zeer beperkt beeld van de nadelige effecten van geneesmiddelen.

Een goed voorbeeld is chemotherapie in de oncologie waar zorgverleners patiënten vaak pas net voor de

volgende kuur zien wanneer de bijwerkingen die initieel ernstig waren al weer verminderd zijn. Daarnaast

registreren zorgverleners andere bijwerkingen dan patiënten en kunnen zij de impact van bijwerkingen

onderschatten.

Welke risico’s bestaan er voor de patiënt?

Voor de individuele patiënt bestaat bij een slechte registratie van bijwerkingen de kans op schijnveiligheid. Ten

onrechte kan er vanuit worden gegaan dat het geneesmiddel veilig voorgeschreven kan worden. Daarnaast

kunnen middelen ook ten onrechte aan de patiënt onthouden worden wanneer de ernst van bijwerking die

juists wel vastgelegd is, niet goed ingeschat kan worden.

Daarnaast kan een gebrekkige registratie en het doormelden van bijwerkingen tot een te beperkte kennis over

de veiligheid van geregistreerde geneesmiddelen leiden, wat vanzelfsprekend ook van invloed kan zijn op de

kwaliteit van de individuele patiëntenzorg.

Beschikbare informatiestandaarden (taal en techniek) en veldnormen

Er is een beschikbare informatiestandaard (ICH E2B R3) voor de elektronische vastlegging van bijwerkingen,

deze is in Nederland echter niet overgenomen in de zorgsystemen.3 Er bestaat een zorginformatiebouwsteen

voor allergie/intolerantie maar niet voor bijwerkingen. Het vastleggen van een landelijke informatiestandaard

of besluiten aan te sluiten bij de bestaande standaard voor bijwerkingen is daarom de eerste stap die genomen

dient te worden. Om tot een efficiënte registratie van bijwerkingen te voorkomen treedt Lareb in overleg met

zorgverleners, aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen en ICT leveranciers om bijwerkingen

vanuit zorgsystemen (semi-)geautomatiseerd door te sturen naar Lareb. De praktijk leert dat dergelijke
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trajecten worden bemoeilijkt door verschillen in vastlegging van data en technische aansluiting. Dit leidt tot

terughoudendheid bij partijen, langere doorlooptijden van het implementatietraject, meer risico op foutieve of

onvolledige data en daarmee hogere kosten voor de gezondheidszorg.

Momenteel zijn er geen bestaande veldnormen voor het registreren van bijwerkingen. Bijwerkingencentrum

Lareb raadt de volgende criteria aan voor de registratie van bijwerkingen:

1. Een bijwerking waarvan u vindt dat uw collega zorgverlener het ook moet weten

2. Bijwerkingen die leiden tot verandering van de behandeling met het betreffende geneesmiddel

(bijvoorbeeld stoppen met de medicatie of dosisvermindering)

3. Bijwerkingen veroorzaakt door geneesmiddelen die met een inversed black triangle door de EMA zijn

aangemerkt.

Daarnaast worden de volgende databanken en criteria gebruikt voor het (internationaal) deelbaar maken van

informatie rondom bijwerkingen:

De G-standaard voor geneesmiddelen

In Nederland wordt informatie van geneesmiddelen gebruikt zoals deze is de G-standaard is vastgelegd. Dit is

de databank die alle relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en

zorginstellingen bevat. Alle  openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen,

apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland maken gebruik van de

G-Standaard.

Codering van bijwerkingen volgens MedDRA

Een uitermate specifieke, gestandaardiseerde medische terminologie om het uitwisselen van regulatorische

informatie internationaal voor door mensen gebruikte medische producten te faciliteren.

De ernst van bijwerkingen

De ernst van bijwerkingen worden volgens de Council for International Organizations of Medical Sciences

(CIOMS) criteria geclassificeerd.
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