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Voorwoord 

Het jaarverslag is een goede gelegenheid om te evalueren wat er is gerealiseerd van de plannen die er 
aan het begin van het jaar lagen. Het voorwoord van het jaarverslag 2015 sluit af met de zinnen: “In de 
komende jaar wil het NKFK zich richten op een betere (inter)nationale zichtbaarheid en verdere 
verbetering van de inhoud van het Kinderformularium.“ Op het eerste punt heeft de directie van de 
Stichting NKFK grote stappen gemaakt: mede door het verschijnen van een artikel over de ontwikkeling 
van het Kinderformularium in Archives of Disease in Childhood is de interesse in het buitenland voor het 
Kinderformularium gegroeid en wordt nu onderzocht op welke manier de kennis gedeeld kan worden, 
met behoud van kwaliteit en zonder de regie kwijt te raken. Daarnaast is ook een ander belangrijke 
mijlpaal bereikt: in 2017 wordt het NKFK volledig gefinancierd door VWS en is de intentie uitgesproken 
om die financiering voor meerdere jaren voort te zetten. Omdat het NKFK partner is geworden in de 
samenwerking ‘farmacotherapeutisch platform’ van ZiNL, CBG, LAREB, IVM en GEBU heeft VWS 
besloten ook zorg te dragen voor de financiering van de Stichting NKFK. Beide resultaten tonen aan dat 
de Stichting steeds meer bekendheid, maar vooral waardering krijgt, zowel in binnen- als buitenland. 

De kernactiviteiten van de Stichting, te weten beheer en onderhoud van het Kinderformularium, hebben 
uiteraard “gewoon” doorgang gevonden. Het aantal bezoekers van het Kinderformularium, als indicator 
voor het gebruik ervan, blijkt dit jaar nog weer iets gestegen te zijn. Verbeteringen zijn gerealiseerd in 
de vorm van een rekenmodule en van consumenteninformatie op apotheek.nl. Deze ontwikkelingen 
blijven van groot belang om de positie die de Stichting heeft verworven in de afgelopen jaren, te kunnen 
blijven houden.  

Het klinkt misschien saai, maar ook in 2017 zal de focus liggen op nationale en internationale 
zichtbaarheid en verdere verbetering van de inhoud van het Kinderformularium, met alle kennis die is 
verzameld op het gebied van geneesmiddelen bij kinderen. Het gaat goed met het Kinderformularium 
en met het enthousiasme van Saskia de Wildt en Tjitske van der Zanden in de dagelijkse leiding hebben 
we het volste vertrouwen denken we dit jaar weer goede resultaten te kunnen behalen. 

Mariette van de Lustgraaf  

Bestuursvoorzitter NKFK 
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1. Stichting NKFK 

1.1 Introductie 
 

Het juiste geneesmiddel in een juiste dosering aan kinderen geven. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, 
maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Tot 2008 bestonden er geen evidence-based doseer 
richtlijnen voor het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen aan kinderen. De ontwikkeling van 
het Kinderformularium heeft hier verandering in gebracht. Een landelijk raamwerk is opgezet om 
dosisadviezen voor kinderen op te stellen, welke gebaseerd zijn op de best beschikbare 
wetenschappelijke onderbouwing afkomstig van informatie uit het registratiedossier, internationaal 
investigator-initiated onderzoek, professionele richtlijnen van beroepsverenigingen, klinische ervaring 
en consensus. Het Kinderformularium verschaft daarmee helderheid over de wetenschappelijke basis 
van geneesmiddelgebruik voor kinderen, zorgt voor uniformiteit in voorschrijfgedrag, maakt 
farmacotherapie aan kinderen controleerbaar en verbetert daardoor de medicatieveiligheid. 

1.2 Missie 
Het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) vindt dat kinderen net als 
volwassenen recht hebben op de beste farmacotherapeutisch zorg en zet zich in voor een betrouwbare 
informatievoorziening over veilige en effectieve toepassing van geneesmiddelen bij kinderen in 
Nederland. Het NKFK is nationaal hét onafhankelijke expertise centrum voor geneesmiddelen en 
kinderen.  

1.3 Visie 
 
 “Betere zichtbaarheid, zichtbaar beter” 
Het NKFK wil de farmacotherapeutisch zorg en informatievoorziening voortdurend en duurzaam 
verbeteren voor kinderen in alle leeftijden. Niet alleen in Nederland, maar ook daar buiten. Alle 
aspecten die bij farmacotherapeutische zorg aan volwassenen een rol spelen en worden beschreven, 
worden ook beschreven bij kinderen.  

1.4 Algemene Doelstellingen:  
 Het ontwikkelen en vaststellen van richtlijnen, normen en kaders op het gebied van 

farmacotherapie bij kinderen in Nederland en van beleid dat de toepassing van die richtlijnen, 
normen en kaders bevordert.  

 Het stimuleren van verbreding en verspreiding van kennis op het gebied van farmacotherapie bij 
kinderen 

 Fungeren als overlegorgaan voor belangenorganisaties die actief zijn op het gebied van 
farmacotherapie bij kinderen.  

 Het dienen van de belangen van het Kinderformularium 

 Borgen van de inhoudelijke en financiële continuïteit van het Kinderformularium 

 Het houden van de rechten op en het beheer van het Kinderformularium.  

1.5 Doelstellingen 2016-2020 
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1.5.1 Beter Zichtbaar 
1. Het NKFK is partner in de samenwerking ‘farmacotherapeutisch platform’ van ZiNL, CBG, LAREB, 

IVM en GEBU 
2. De internationale zichtbaarheid is verbeterd: 

o Internationale publicaties over Kinderformularium 
o Verhogen wetenschappelijke output Kinderformularium: Beter benutten en uitdragen 

van de kennis die de afgelopen jaren is vergaard 
o Aansluiting bij internationale initiatieven 

3. Het gebruik onder huisartsen is verdubbeld.  

 

1.5.2 Zichtbaar beter  
De kwaliteit van het  Kinderformularium wordt geborgd door een gedegen documentatie van 
beoordeelde literatuur door middel van de risicoanalyse en monografie en door de transparante 
verslaglegging van de besluitvorming over de doseeradviezen. Hierdoor is het mogelijk om ten alle tijden 
na te gaan hoe een doseeradvies tot stand is gekomen. Door opname van de referenties in de 
monografieën kunnen gebruikers van het Kinderformularium opvragen welke wetenschappelijke 
bronnen ten grondslag liggen aan het doseeradvies.  

De monografieën van het Kinderformularium zijn in de periode 2008-2012 per geneesmiddelgroep 
ontwikkeld en worden volgens het Standaard Werkvoorschrift Kinderformularium van het 
Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP iedere 5 jaar herzien. Na de eerste herziening van een 
monografie wordt op continue basis gemonitord of er nieuwe wetenschappelijke informatie beschikbaar 
is die aanleiding geeft tot een wijziging van de monografie.  

 

1.6  Organisatie 
De Stichting NKFK heeft als vestigingsadres Alexanderstraat 11, 2514 JL Den Haag. Het vestigingsadres is 
gelijk aan het vestigingsadres van de KNMP. De Stichting NKFK opereert onafhankelijk, zowel inhoudelijk 
als financieel, van de KNMP.  

De Stichting heeft als postadres Wytemaweg 80, 3015CN  Rotterdam en staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel te Rotterdam onder nummer 34233390 
 

1.6.1 Bestuur 
Het bestuur van de Stichting NKFK wordt gevormd door vertegenwoordigers van respectievelijk de 
Koninklijke Nederlandsche  Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers 
(NVZA). De bestuurders van de Stichting opereren zonder last en ruggenspraak van de 
beroepsverenigingen (KNMP, NVK, NVZA). De beroepsverenigingen zelf zijn toezichthouder in de Raad 
van Toezicht van de Stichting. 

Zie bijlage 1: Bestuurs-, bureau- en commissie-leden in 2016 
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1.6.2 De Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht wordt gevormd door vertegenwoordiging van de KNMP, NVK en NVZA. Deze 
partijen leveren een financiële bijdrage zoals vastgelegd in de co-financieringsovereenkomst. De Raad 
van Toezicht ziet toe op de begroting en uitgaven. De Raad van Toezicht kan gevraagd en ongevraagd 
een onderbouwd advies uitbrengen aan het bestuur van de Stichting.  

Zie bijlage 1: Bestuurs-, bureau- en commissie-leden in 2016 
 

1.6.3 Commissies 
1.6.3.1.Netwerk NKFK: is het multidisciplinaire platform van het Kinderformularium. Het bestuur van 
de Stichting geeft het NKFK netwerk de opdracht om toe te zien op de inhoud van het 
Kinderformularium, de inhoud te redigeren en te accorderen.  
 

1.6.5 Adviesraad NKFK 
De Adviesraad van het NKFK wordt gevormd door vertegenwoordiging van veldpartijen die te maken 
hebben met de toepassing van geneesmiddelen bij kinderen en die belang hebben bij de doelstellingen 
en activiteiten van de Stichting. 

De adviesraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de volgende veldpartijen: 

 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 

 Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)  

 Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA) 

 College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 

 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 

 Nederlands Bijwerkingen Centrum LAREB 

 Nefarma 

 VSOP 

 Kenniscentrum KJP 
 

In 2016 hebben de veldpartijen van de adviesraad ieder afzonderlijk een consulterende rol gehad in het 
NKFK, maar is de adviesraad als zodanig niet bijeengekomen om een gezamenlijk advies uit te brengen.  

1.6.6. Bureau NKFK 
De dagelijkse gang van zaken van de Stichting wordt gedelegeerd aan de directeur, tevens  de voorzitter 
van het NKFK netwerk. De directeur wordt ondersteund in bovenstaande taken door de coördinator. De 
directeur kan tevens taken delegeren aan de coördinator.  

Het NKFK heeft geen medewerkers in dienst. De aanstellingskosten van de coördinator worden door de 
werkgever in rekening gebracht aan de Stichting NKFK. De directeur ontvangt een vergoeding voor de 
werkzaamheden. 

Zie bijlage 1: Bestuurs-, bureau- en commissie-leden in 2016  
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2. Activiteiten van de Stichting in 2016 

2.1 Het Kinderformularium 
Het beheer en onderhoud van het Kinderformularium vormen de kernactiviteit van de Stichting. Het 
Kinderformularium geeft wetenschappelijke onderbouwde adviezen ten aanzien van de toepassing van 
geneesmiddelen bij kinderen. Het Kinderformularium van de Stichting NKFK opereert onafhankelijk van 
o.a. registratieautoriteiten en farmaceutische industrie. Het Kinderformularium is via het Internet gratis 
voor iedereen toegankelijk. 

2.1.1 Gebruik 
 

Jaar Unieke bezoekers per dag Pagina weergaven % terugkerende bezoeker 

2013 5000 > 1 milj 85% 

2014 5000 1.7 milj 82% 

2015 8000 2.2 milj 82% 

2016 8500 2.4 milj 82% 

 

De gebruikers van het Kinderformularium zijn te onderscheiden als 

INTRAMURAAL 43.5 % 

Kinderarts  20,0% 

Specialist 5,6% 

Ziekenhuisapothekers 7,4% 

(Kinder) Verpleegkundige 10,5% 

EXTRAMURAAL 33,8 % 

Openbaar apotheker 17,6% 

Apotheker, anders 7,9% 

Huisarts 8,3% 

OVERIGE 22,8 % 

Ouders 2,7% 

Anders 20,1% 

Bron: gebruikers enquete 2012, n=7010 

 

2.1.2 Regulier Onderhoud Kinderformularium 
Het inhoudelijke onderhoud aan het Kinderformularium wordt uitgevoerd door het Geneesmiddel 
Informatie Centrum (GIC) van de KNMP volgens het standaard werkvoorschrift Kinderformularium, als 
onderdeel van het kwaliteitshandboek van de KNMP.  

Door middel van een protocollair vastgestelde zoekstrategie in de wetenschappelijk literatuur wordt 
beoogd de volgende vragen te beantwoorden: 
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 Wat is de effectieve en veilige dosering van het geneesmiddel voor verschillende 
leeftijdscategorieën, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar verschillende 
toedieningsvormen? 

 Welke farmacokinetische aspecten zijn beschreven? 

 Welke bijwerkingen bij kinderen worden beschreven? 

 Welke contra-indicaties bij kinderen worden beschreven? 

 Welke waarschuwingen en voorzorgen rondom het gebruik van het middel bij kinderen worden 
beschreven? 

De antwoorden op deze vragen worden samengevat in een geneesmiddelmonografie. Na review door 
de multidisciplinaire redactie van het Kinderformularium wordt de monografie gepubliceerd op 
Kinderformularium.nl.  

 

 

 

 

 

  



10 |  

 

In onderstaande tabel wordt een samenvatting van de onderhoudswerkzaamheden aan het 
Kinderformularium in de jaren 2014-2016 weergegeven. Voor een gedetailleerd overzicht van 2016 
wordt verwezen naar bijlage 2.  

  2014 2015 2016 

1 Nieuwe evidence-based monografieën 2 14 1 

2 Update van evidence-based monografieën 41 42 23  

 

3 Aantal monografieën in continue onderhoud 38 81 137 

4 Aantal artikelen beoordeeld  

(op basis waarvan de risico analyse is aangepast) 

 348 522 

(74) 

5 Mutaties obv SmPC’s en richtlijnen   114 

6 Nieuw toegevoegde monografieën obv SmPC 25 41 37 

ad 1) De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van een geneesmiddel bij kinderen is beoordeeld, leidend tot de 
opname van het geneesmiddel in het Kinderformularium. 
ad 2) Update van monografieën die reeds zijn opgenomen in het Kinderformularium op basis van onderzoek van de beschikbare 
wetenschappelijke literatuur. In een grote herziening worden alle nieuwe wetenschappelijke publicaties in samenhang 
beoordeeld en wordt waar nodig de monografie aangepast. 
ad 3) Het aantal monografieën waarvoor een grote herziening is uitgevoerd. 
ad 4) Het aantal artikelen dat is beoordeeld in het kader van continue onderhoud en het aantal artikelen dat heeft geleid tot een 
aanpassing van de risico analyse. Na de eerste grote herziening worden nieuwe wetenschappelijke publicaties op continue basis 
(en dus niet éénmaal per 5 jaar, zoals bij een grote herziening) beoordeeld en worden zo nodig de monografie en de risico 
analyse aangepast.  
ad 5) Wijzigingen aan monografien op basis van gewijzigde SmPC’s en richtlijnen 
ad 6) (Nieuwe) Geneesmiddelen met een geregistreerde indicatie voor kinderen worden toegevoegd aan het Kinderformularium 
op basis van de SmPC. 
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2.2 Samenwerking Grote 5 in Farmacotherapeutische informatievoorziening 
(ZiNL, CBG, LAREB, GEBU en IVM) 
VWS heeft de 5 grote partijen in farmacotherapeutische informatievoorziening (ZiNL, CBG, LAREB, GEBU 

en IVM) de opdracht te geven om intensiever samen te werken om informatie beter te dissemineren via 

één portaal. Het Farmacotherapeutisch Kompas is aangewezen om als portaal te fungeren. Het is de 

wens van al deze partijen dat het Kinderformularium hierbij aansluit.  Het NKFK is in 2016 nog niet 

aangesloten bij de grote 5, maar heeft met de afzonderlijke partijen samenwerkingsverbanden. 

2.2.1 Samenwerking ZiNL 

In 2016 is een start gemaakt met het ontsluiten van informatie van het Kinderformularium via het 
Farmacotherapeutisch kompas. Bij alle geneesmiddelen waarvoor kinderdoseringen beschikbaar zijn in 
het Kinderformularium is in het Farmacotherapeutisch Kompas een directe link naar het 
Kinderformularium opgenomen. Dit heeft geresulteerd in een groter aantal verwijzingen naar het 
Kinderformularium via het Farmacotherapeutisch kompas in 2016 (33,6 % van het totale aantal 
verwijzingen in 2016 ten opzichte van 26% in 2015). 

Bij een aantal middelen waarvoor geen geregistreerde dosering voor kinderen beschikbaar is, is de 

dosering van het Kinderformularium direct opgenomen in de Kompas tekst.  Er is verkend of en op welke 

wijze het mogelijk is om de opname van kinderdoseringen in de kompasteksten te automatiseren. 

Hiervoor zal een application programming interface (API) worden geschreven.  

2.2.2 Samenwerking CBG 

Het NKFK netwerk treedt op als adviseur voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bij 
de Europese beoordeling van de registratie van geneesmiddelen voor kinderen in het kader van de 
Paediatric Regulation.  Tevens is het NKFK vertegenwoordigd in de Werkgroep Praktijk van het CBG. Het 
CBG en het NKFK hebben via de commissie praktijk overleg gehad over de volgende 
(kindergeneeskundige) onderwerpen: 

 Geneesmiddeltekorten 

 Vergoeding van geneesmiddelen met een speciale indicatie uitsluitend voor kinderen(Cetura, 
Amphexa) 

 Informatiebehoeften van de gebruikers van geneesmiddeleninformatie van het CBG.  

 Nieuw beleid te voeren ten aanzien van de vermelding van 'child resistant' inzake verpakkingen 

 Status van doseerinformatie in sectie 5.1 en 5.2 in de SmPC 

 Kinderleeftijd in SmPC 

 Praktische toepasbaarheid als criterium bij registratie van geneesmiddelen. 

 Doorhalingen/uit handel halen van essentiële middelen voor kinderen: fenobarbital 

2.2.3 Samenwerking LAREB 

In 2016 heeft het NKFK de samenwerking met LAREB geïntensiveerd door bij het herzien van 

monografieën bij het LAREB uit te vragen welke bijwerkingen bij kinderen geregistreerd zijn. Deze 

informatie wordt in het Kinderformularium opgenomen in de rubriek bijwerkingen bij kinderen.  
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2.2.4 Samenwerking Huisartsen 

In 2016 is de samenwerking met Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geïntensiveerd. Het 

NHG zal bij de totstandkoming van haar standaarden en behandelrichtlijnen de doseringen van het 

Kinderformularium als uitgangspunt nemen voor de kinderdoseringen in de standaarden en 

behandelrichtlijnen. Het Kinderformularium zal nieuwe en herziene standaarden en richtlijnen reviewen. 

Omdat de doseeradviezen uit de standaarden en richtlijnen zijn geïntegreerd in de voorschrijfsystemen 

van de huisartsen (circa 60% van alle huisartsen in Nederland), gebruiken huisartsen het 

Kinderformularium indirect.   

 

2.3 Projecten in 2016 

2.3.1 Rekenmodule 
Het berekenen van een dosering van een geneesmiddel voor een kind is foutgevoelig omdat rekening 
gehouden moet worden met diverse factoren die de berekening beïnvloeden: patiënt specifieke 
factoren zoals aandoening, leeftijd, gewicht alsmede geneesmiddel specifieke factoren zoals sterkte van 
het geneesmiddel, toedieningsvorm en maximale dosis. Ook de nierfunctie kan ervoor zorgen dat een 
dosis aangepast moet worden 

Een rekenmodule welke rekening houdt met al deze factoren kan het aantal verkeerde doseringen door 
menselijke rekenfouten verminderen en komt zo de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelgebruik 
door kinderen ten goede.   

Subsidiegever ZonMW 

Penvoerder NKFK 

Bedrag € 187.661,- 

Subsidieperiode 1 okt 2013-30 sept 2014 (12 maanden) 

1e budgetneutrale verlenging: 1 maart 2015 
2e budgetneutrale verlenging:  1 juni 2015 
Eindverslag: 1 okt 2015 

Implementatie 
datum 

07 sept 2015 

 

Status 31 dec 2016: De secundaire doelstellingen (onderzoek naar de reductie van rekenfouten, 
onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de rekenmodule) zijn in 2016 afgerond. De rekenmodule 
is in 2016 circa 80.000 maal gebruikt voor de berekening van een kinderdosering.  

Onderzoek reductie rekenfouten 
Om te onderzoeken of het gebruik van een rekenmodule bijdraagt aan het verminderen van het aantal 
rekenfouten, hebben gebruikers van het Kinderformularium in een testomgeving  berekeningen 
gemaakt door zonder en mét de rekenmodule 15 rekenopgaven te maken. Het effect van de 
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rekenmodule op het reduceren van rekenfouten is minder groot dan verwacht, namelijk 35%.  De 
beoogde 50% foutenreductie is niet gehaald. De rekenmodule produceert een gemiddeld 
foutpercentage van 18.7% vergeleken met 28.4% van de handmatige rekenaars. Hierbij dient een aantal 
belangrijke kanttekeningen geplaatst te worden: 

- Ook met de rekenmodule worden nog fouten gemaakt. Dit zijn geen fouten als gevolg van foutief 
rekenen, maar fouten die veroorzaakt worden door onjuiste selectie of invoer van parameters.  Deze 
menselijke factor in het maken van rekenfouten kan niet worden gecompenseerd door gebruik te 
maken van een rekenmodule.  

- Onder de respondenten zitten goede (handmatige) rekenaars en slechte (handmatige) rekenaars en 
zorgvuldige gebruikers van de rekenmodule en onnauwkeurige gebruikers van de rekenmodule.  Dit 
geeft mogelijk een vertekend beeld van het gemiddelde foutpercentage in de groepen.  

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid 
De gebruiksvriendelijkheid is geëvalueerd op basis van de gevalideerde survey van Wixom . (Wixom BH, 
Todd PA. A theoretical integration of user satisfaction and technology acceptance. Inf Syst Res 
2005;16:85-102). Wij hebben een beoordeling van een van de componenten op de vragen lijst < 5 
aangemerkt als een aangrijpingspunt voor verdere verbetering.  

Item Wixom Vraag in survey 
 

Score gemiddelde 
(modus; 
%respondenten 

7= volledig mee eens 
6= mee eens 
5= enigszins mee 
eens 
4= neutraal 
3= enigszins mee 
oneens 
2= oneens 
1= volledig mee 
oneens  

Tevredenheid informatie 

Volledig De rekenmodule geeft volledige informatie 5.94 (6; 60%) 

Overzichtelijk De informatie die de rekenmodule geeft, 
wordt overzichtelijk weergegeven op het 
scherm  

5.97(6; 71%) 

Accuraat De rekenmodule geeft correcte informatie 5.97 (6; 81%) 

Up-to date De rekenmodule geeft mij up-to-date 
informatie 

5.92 (6; 76%) 

Kwaliteit informatie De informatie van de rekenmodule is over 
het algemeen genomen kwalitatief zeer 
goed 

5.86 (6; 73%) 

 
Tevredenheid systeem 
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Betrouwbaarheid De rekenmodule werkt betrouwbaar 5.86 (6; 63%) 

Toegankelijkheid De rekenmodule zorgt ervoor dat de 
rekeninformatie makkelijk toegankelijk is. 

5.71 (6; 66%) 

Flexibiliteit De rekenmodule wordt flexibel aangepast 
aan nieuwe behoeften of omstandigheden. 

4.89 (6; 37%) 

Integratie De rekenmodule integreert effectief data 
uit het Kinderformularium. 

5.76 (6; 66%) 

Snelheid De rekenmodule reageert snel. 5.84 (6; 58%) 

Technische realisatie Ik zou de kwaliteit van het systeem 
(technische realisatie van de rekenmodule, 
niet de inhoud) een hoge waardering 
geven. 

5.79 (6; 68%) 

Tevredenheid met 
informatie 

Ik ben tevreden met de informatie die de 
rekenmodule levert 

5.76 (6; 66%) 

Tevredenheid 
rekenmodule 

Alles in beschouwing genomen, ben ik 
tevreden met de rekenmodule 

5.81 (6; 60%) 

Prettig in gebruik De rekenmodule is prettig te gebruiken 5.55 (6; 60%) 

Intentie gebruik Ik ben van plan de rekenmodule te blijven 
gebruiken dan wel vaker te gaan gebruiken 
in het komende jaar. 

5.97 (6; 55%) 

Gebruiksgemak De rekenmodule is gemakkelijk te 
gebruiken 

5.68 (6; 53%) 

Nut Door de rekenmodule worden mijn 
beslissingen ten aanzien van toepassing 
van geneesmiddelen bij kinderen beter 

5.18 (6; 39%) 

Conclusie onderzoek gebruiksvriendelijkheid: 
Het onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de rekenmodule geeft op basis van de scores geen 
aanknopingspunten voor verbeteringen. Alleen op de vraag “De rekenmodule wordt flexibel aangepast 
aan nieuwe behoeften of omstandigheden”  wordt een score lager dan een 5 gegeven.  Apothekers 
hebben aangeven dat zij niet zo zeer een dosering berekenen als wel controleren of een voorgeschreven 
dosering conform het advies van het Kinderformularium is.  Dit vergt een aanpassing van de 
rekenmodule, waarbij het uitgangspunt de voorgeschreven (reeds berekende) dosering is, welke 
teruggerekend wordt naar de Kinderformularium dosering.   Het ligt niet binnen de financiële 
mogelijkheden van het NKFK om flexibel om te gaan met deze wens tot aanpassing, omdat dit feitelijk 
geen aanpassing van de huidige rekenmodule vereist, maar de ontwikkeling van een nieuwe 
rekenmodule.  

2.3.2 Consumenteninformatie (in samenwerking met KNMP/Apotheek.nl) 
Bij kinderen wordt 40-80% van de geneesmiddelen off-label voorgeschreven. Dit betekent dat de 
toepassing van het geneesmiddel bij kinderen niet wordt beschreven in de bijsluiter. Voor consumenten 
zijn er nu geen Nederlandstalige informatiebronnen beschikbaar, waar ouders en kinderen 
betrouwbare, accurate en leesbare informatie kunnen vinden over de toepassing van geneesmiddelen 
bij kinderen. Daarom wordt er voor de stoffen in het Kinderformularium op apotheek.nl – een initiatief 
van de KNMP voor consumenten- een rubriek met informatie over de toepassing van geneesmiddelen 
bij kinderen gemaakt. De informatie is speciaal gericht op ouders en kinderen vanaf 12 jaar. 
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Subsidiegever ZonMW 

Penvoerder KNMP 

Bedrag € 244.950,- 

Subsidieperiode 1 apr 2014 -31 maart 2016 (24 maanden) 

 

Status 31 dec 2016: project afgerond 

Er zijn 318 teksten ontwikkeld. Door de top 200 van geneesmiddelen met de meeste minderjarige 
gebruikers als uitgangspunt te nemen voor de te ontwikkelen kind teksten, is ervoor gezorgd dat voor de 
meest gebruikte geneesmiddelen informatie teksten beschikbaar zijn. In de top 200 middelen met de 
meeste gebruikers staat amoxicilline met 315.000 gebruikers per jaar op nummer 1. Op nummer 200 
staat clonidine met 2250 gebruikers per jaar. Voor geneesmiddelen met minder dan 2000 gebruikers 
(circa 100 middelen) zijn geen informatieteksten ontwikkeld.  

Op basis van de top 200 van minderjarige gebruikers zijn ook middelen aan het Kinderformularium 
toegevoegd, die tot dan toe ontbraken in het Kinderformularium, maar wel veelvuldig worden gebruikt 
door kinderen.  

Gebruik 
In de periode september 2015- juni 2016 is het gebruik van de kinderteksten gemonitord.  De eerste 150 
kind-specifieke teksten zijn gepubliceerd in augustus 2015. Daarna zijn er tot het einde van het project 
geleidelijk nog 151 teksten toegevoegd.  

 

(bron web statistieken Apotheek.nl) 

Top 15 meest geraadpleegde kinderteksten (sept 2015-jun 2016) 

1. methylfenidaat-bij-kinderen 

2. paracetamol-bij-kinderen 

3. melatonine-bij-kinderen 
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4. macrogol-bij-kinderen 

5. salbutamol-inhalatie-bij-kinderen 

6. mebendazol-bij-kinderen 

7. amoxicilline-bij-kinderen 

8. diclofenac-bij-kinderen 

9. miconazol-op-de-huid-bij-kinderen 

10. ibuprofen-bij-kinderen 

11. lactulose-bij-kinderen 

12. risperidon-bij-kinderen 

13. noscapine-bij-kinderen 

14. ors-bij-kinderen 

15. desloratadine-bij-kinderen  

 

2.4 Educatie 
Het NKFK draagt op uitnodiging bij aan het onderwijzen van professionals over de toepassing van 
geneesmiddelen bij kinderen.  

In 2016: 

 Bijscholing  
o POA Nascholing apothekers: Kind en Medicatie: 

 27 oktober 2016 Utrecht 
 15 november 2016 Zoetermeer 
 8 december 2016 Capelle a/d Ijssel 

o PAO Farmacie 
 2016 april 2016 Workshop “Kleine mensen, grote zorgen” 

o MFM (tijdschrift Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie) : Kinderdoseringen: 
een complexe zaak; september 2016 

 GGG congres: 07 april 2016: ZonMW projecten Rekenmodule en consumenten info 

 CBG collegedag 08 juni 2016: Informeren over geneesmiddelen 

 Publicaties 
o Zanden, TM van der , Wildt SN de , Liem Y, Offringa M,  Hoog M de; Dutch Paediatric 

Pharmacotherapy Expertise Network NKFK (Nederlands Kenniscentrum voor 
Farmacotherapie bij Kinderen). Developing a paediatric drug formulary for the 
Netherlands. Arch Dis Child. 2017 Apr;102(4):357-361. Epub 2016 Oct 31. 
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2.5 Adviserende taak  
 
2.5.1 NVK Geneesmiddelcommissie 
Het NKFK treedt op als adviseur voor de NVK in dossiers die farmaceutische zorg aan kinderen betreffen. 
Op 30  november 2016 heeft de NVK tijdens de ALV besloten deze taak te formaliseren door de 
installatie van de Commissie Geneesmiddelen, waarin vertegenwoordigers van het NKFK zitting hebben. 
De Commissie Geneesmiddelen heeft als doel de toegankelijkheid en betaalbaarheid te bevorderen van 
geneesmiddelen, vitamines en voedingspreparaten voor kinderen.  

 Doorgeleverde bereidingen 

 Add-on geneesmiddelen 
 

2.5.2 NHG richtlijnen 
Het NKFK wordt bij herziening van NHG richtlijnen geconsulteerd om de conclusies en implicaties van de 
herziening vanuit kindergeneeskundig, farmacotherapeutisch perspectief te beoordelen.  

 Behandelrichtlijn wratten 

 Behandelrichtlijn Scabies 

 Standaard Bacteriële huidinfecties  

 Standaard Obstipatie  
 

2.5.3 Adviserende rol naar overige instanties 
De NKFK directie wordt regelmatig gevraagd als expert op het gebied van geneesmiddelen en kinderen 
en off-label gebruik.  

 Evaluatie Pediatric Regulation;  mei 2016 

 Medicatiedossier KinderThuisZorg 

 EC Consultation Meeting Declaration on Good Off-label Practices; sept 2016 

 Consultation Meeting Declaration on Good Off-label Practices; nov 2016 
 

2.6 Europese uitwisseling van informatie.  
Nederland speelt met de ontwikkeling van een landelijk evidence-based Kinderformularium een 
voortrekkersrol in Europa. Het NKFK streeft naar het delen van kennis met initiatiefnemers uit andere 
landen. In december 2016 is het NKFK benaderd om mee te denken over de ontwikkeling van een Duits 
Kinderformularium.  
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3. Financiën 

3.1 Balans per 31 december 2016 (in €) 
(Voor resultaatbestemming) 
 

ACTIVA 
  

31 december 2016 
 

31 december 2015 

      Vlottende activa 
     Vorderingen 
     Vordering op NKFK 73 

    Vordering ZonMw   
  

36.081 
 

  
73 

  
36.081 

      Liquide middelen 
 

114.826 
  

71.357 

      

     
  

  Totaal vlottende activa 

 

114.899 

  

107.438 

      

  

114.899 

  

107.438 
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PASSIVA 31 december 2016 

 

31 december 2015 

      

      Eigen Vermogen 

 
65.792 

  
58.526 

      Kortlopende schulden 

     

      Betrekking hebbend op voorgaand 
boekjaar 45.713 

  
45.518 

 Openstaande rekening Sophia 3.394 
  

3.394 
 

      

 
  

  
  

 

  
49.107 

  
48.912 

      

      

      

      

  

114.899 
  

107.438 
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3.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016 (in €) 
 

  
  2016 

 

2015 

      

 

Baten 
    

      

 
VWS 75.000 

   

 
ZN 50.000 

 
100.000  

 

 
NVK 29.370 

 
29.370  

 

 
KNMP 25.740 

 
25.740  

 

 
KNMP Consumenten project 14.700 

   

 
NVZA 10.890 

 
10.890  

 

 
POA 600 

   

 
Digitalis 0 

 
8.264  

 

      

 
Eindafrekening ZonMw 

  
36.018  

 

 
Voorschot rekenmodule 

  
50.909  

 

 
Teruggave passaldo chip 

  
47  

 

     
  

   
206.300 

 
261.238 

      

 

Lasten 
    

      

 
Personeelskosten 168.015  

 
125.131 

 

 
Exploitatiekosten 3.614  

 
19.743 

 

 
Automatiseringskosten 26.834  

 
20.484 

 

 
Betrekking hebbend op voorgaand jaar 571  

 
64.694 

 

   
199.034 

 
230.052 

 

Netto-resultaat  
 

7.266 

 

31.186 
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BIJLAGE 1: Bestuurs, bureau en commissieleden in 2016 
 

Bestuur 

Mw. Drs. Mariette van de Lustgraaf-Wielens (voorzitter), apotheker, namens de KNMP 

Dhr. Dr. Tjalling de Vries (secretaris), kinderarts, namens de NVK 

Mw. Dr. Lidwien Hanff (penningmeester), ziekenhuisapotheker, namens de NVZA 

 

Het Bureau  

Mw. Prof. dr. Saskia de Wildt, directeur NKFK, kinderarts-intensivist 

Mw. Tjitske van der Zanden,  coördinator NKFK en Kinderformularium 

 

Raad van Toezicht 

Mw. Drs Mieke van Hattum, apotheker, namens de KNMP 

Dhr. Prof. dr. Willem Fetter, kinderarts NP, namens de NVK 

Dhr. Drs. Frans Lindelauf, ziekenhuisapotheker, namens de NVZA 
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Het NKFK netwerk :  

Redactie: 

Mw.dr. D.E.T. Bastiaans, ziekenhuisapotheker Radboud UMC, Nijmegen & Catharina Ziekenhuis 

Eindhoven 

Mw.drs. M.C.G. Beeren, algemeen kinderarts St Annaziekenhuis, Geldrop; consulent kinderarts 

Kempenhaeghe Heeze/Oosterhout 

Mw.drs. L.A. ten Berg-Lammers, ziekenhuisapotheker, AMC/EKZ Amsterdam 

Mw.drs. M. Brons, apotheker KNMP, auteur evidence-based monografieën 

Dhr.dr. N. Bouman, kinderpsychiater, De Jutters, Den Haag 

Mw.dr. P.L.M. De Bruyne, kinderarts, klinisch farmacoloog, UZ Gent, Belgie 

Dhr.dr. P.H. Dijk, kinderarts neonatoloog, UMCG Beatrix Kinderziekenhuis, Groningen 

Dhr.dr. GJ Driessen, kinderarts-infectioloog/immunoloog, Hagaziekenhuis, locatie Juliana 

kinderziekenhuis, Den Haag 

Dhr.dr. R.A. Doedens, kinderarts-infectioloog, UMCG Beatrix Kinderziekenhuis, Groningen 

Mw. dr E.M. Dorresteijn, kinderarts-nefroloog, ErasmusMC Sophia, Rotterdam 

Mw.dr F.K. Engels, ziekenhuisapotheker ErasmusMC-Sophia, Rotterdam 

Dhr.drs. R.B. Flint, ziekenhuisapotheker ErasmusMC-Sophia, Rotterdam 

Dhr.dr. M. Groeneweg, kinderarts MDL, Maasstadziekenhuis, Rotterdam 

Dhr.dr. T.R. de Haan, kinderarts-neonatoloog, AMC/EKZ Amsterdam 

Mw.dr.LM Hanff, ziekenhuisapotheker, klinisch faramcoloog, ErasmusMC-Sophia, Rotterdam 

Prof.dr. M. de Hoog, kinderarts-intensivist ErasmusMC-Sophia Rotterdam,  

Mw.drs.M. de Hoop-Sommen, apotheker KNMP, auteur evidence-based monografieën 

Mw.drs. I.G.A. Holsappel, apotheker KNMP, auteur evidence-based monografieën 

Mw. drs. K. Huizing, kinderarts-intensivist, Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem 

Mw.dr. F.E. Jansen, kinderarts-neuroloog, UMCU/WKZ, Utrecht 

Mw.dr. H.M. Janssens, kinderlongarts, ErasmusMC-Sophia Rotterdam 

Mw.dr. E.M. Kemper, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog AMC/EKZ Amsterdam 

Mw. drs.K. Langenberg, kinderarts, klinisch farmacoloog i.o, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 

Mw.drs. M.J. van Ledden, algemeen kinderarts, Ziekenhuis Dirksland, Dirksland 

Dhr.dr. T.B.Y. Liem, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog, UMCU/WKZ, Utrecht 

Mw.dr. M.N. Lub-de Hooge, ziekenhuisapotheker, UMCG, Groningen 

Mw.drs. K.P. Mohan-Gayadien, stafapotheker Vlietland Ziekenhuis, Schiedam 

Dhr.drs. B. Molenbuur, kinder-anaesthesist, UMCG Beatrix Kinderziekenhuis Groningen 

Mw.dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog Radboud UMC, Nijmegen 

Dhr.drs. R. Rodrigues Pereira, kinderarts sociale kindergeneeskunde, ZBC (Medisch Centrum 

Kinderplein), Rotterdam 

Mw.dr. L. van Onzenoort, algemeen kinderarts, klinisch farmacoloog, Slingeland ziekenhuis, Doetinchem  

Mw.dr. P.C. van Rijn-Bikker, ziekenhuisapotheker, AMC/EKZ Amsterdam 

Dhr.dr. B.A. Semmekrot, kinderarts-neonatoloog, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen 

Mw.dr. A.M.J.W. Scheepers, ziekenhuisapotheker, MUMC, Maastricht 
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Dhr.dr. M.F. Schreuder, kinderarts-kindernefroloog, Radboud UMC Amalia Kinderziekenhuis, Nijmegen 

Mw.dr. I.H. van der Sijs, ziekenhuisapotheker, ErasmusMC, Rotterdam 

Dhr.dr. S. Simons, kinderarts-neonatoloog, ErasmusMC-Sophia Rotterdam 

Mw. drs. F. de Velde, ziekenhuisapotheker, ErasmusMC-Sophia, Rotterdam. 

Mw.drs M. Verduijn, senior wetenschappelijk medewerker, NHG, Utrecht 

Dhr.dr. F.G.A. Versteegh, algemeen kinderarts 

Mw.dr. M.M. van Weissenbruch, kinderarts-neonatoloog, VUMC, Amsterdam 

Mw. Prof. dr. S.N. de Wildt, kinderarts-intensivist/klinisch farmacoloog, Radboud UMC Nijmegen & 

ErasmusMC-Sophia Rotterdam, directeur NKFK 

Mw.dr. M. Williams, kinderarts metabole ziekten, ErasmusMC-Sophia Rotterdam 

Mw. T.M. van der Zanden, coördinator NKFK en Kinderformularium. 

Mw.dr. J. Zwaveling, ziekenhuisapotheker, LUMC, Leiden. 

Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen: 

Mw. dr E.M. Dorresteijn, kinderarts-nefroloog, ErasmusMC Sophia, Rotterdam 
Mw.dr F.K. Engels, ziekenhuisapotheker ErasmusMC-Sophia, Rotterdam 
Dhr. dr. M. Lilien, kinderarts-nefroloog, UMCU-WKZ, Utrecht 
Dhr.dr. M.F. Schreuder, kinderarts-nefroloog, Radboud UMC , Nijmegen 
Mw.drs, M. Sonneveld, apotheker KNMP, auteur evidence-based monografieën 
Mw. drs. B. Wensveen, apotheker, KNMP, Den Haag 
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BIJLAGE 2: Onderhoud Kinderformularium in 2016 
 

Maand 

Grote herziening 
monografie/ 
nieuwe monografie 

Beoordeling 
wet.publicaties 

Aantal 
artikele
n 

Waarvan 
relevant 
(toegevoeg
d aan risico 
analyse) Nieuw obv SmPC 

Mutaties monografien (o.a. obv 
SmPC's & richtlijnen) 

jan-16   
Abatacept 2 1 

Mizolastine Dexamfetamine 

jan-16   
Amikacine 3 - 

  Candesartan 

jan-16   
Amiodaron 1 - 

  Colistine 

jan-16   
Amox/clav 1 - 

  Filgrastim 

jan-16   
Amoxicilline 2 - 

  Lidocaine+prilocaine 

jan-16   
Anakinra 3 - 

  Aciclovir 

jan-16   

Benzathinebenzylpenicilli
ne 

2 - 
  Ivacaftor 

jan-16   
Bortezomib 1 - 

  Fluvoxamine 

jan-16   
Caspofungine 1 - 

  Tobramycine inhalatie 

jan-16   
Cefazoline 1 - 

  Calciumpolystyreensulfonzuur 

jan-16   
Ceftriaxon 1 - 

  Oxybutynine 

jan-16   
Cefuroxim 1 - 

  Voriconazol 

jan-16   
Chlooramfenicol 1 - 

    

jan-16   
Domperidon 1 - 

    

jan-16   
Esomeprazol 1 - 

    

jan-16   
Everolimus 1 - 

    

jan-16   
Flecainide 1 - 

    

jan-16   
Flucloxacilline 1 - 

    

jan-16   
Gemcitabine 1 - 

    

jan-16   
Gentamicine 2 - 

    

jan-16   
Linezolid 1 - 

    

jan-16   
Lithium NIER 1 - 

    

jan-16   
Loperamide 1 - 

    

jan-16   
Macrogol 1 1 

    

jan-16   
Mesalazine 1 - 

    

jan-16   
Methadon 1 - 

    

jan-16   
Metoclopramide 1 - 

    

jan-16   
Metronidazol 5 - 

    

jan-16   
Midazolam 2 - 

    

jan-16   
Nilotinib 2 - 

    

jan-16   
Piperacilline 1 - 

    

jan-16   
Rituximab 3 2 

    

jan-16   
Teicoplanine 1 - 

    

jan-16   
Tobramycine 1 - 
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Maand 

Grote herziening 
monografie/ 
nieuwe monografie 

Beoordeling 
wet.publicaties 

Aantal 
artikele
n 

Waarvan 
relevant 
(toegevoeg
d aan risico 
analyse) Nieuw obv SmPC 

Mutaties monografien (o.a. obv 
SmPC's & richtlijnen) 

jan-16   
Valaganciclovir 2 1 

    

jan-16   
Vancomycine 4 1 

    

 
  

SUBTOTAAL 
56 6 1 12 

feb-16 Esomeprazol 
Amox/clav 1 - Lisinopril 

  

feb-16   
Amoxicilline 1 - 

    

feb-16   
Anakinra 3 - 

    

feb-16   
Bortezomib 2 - 

    

feb-16   
Eculizumab 1 1 

    

feb-16   
Esmolol 1 - 

    

feb-16   
Everolimus 1 1 

    

feb-16   
Fentanyl nasaal 2 - 

    

feb-16   
Flucloxacilline 1 - 

    

feb-16   
Fluconazol 1 - 

    

feb-16   
Gentamicine 2 - 

    

feb-16   
Linezolid 2 - 

    

feb-16   
Macrogol 1 1 

    

feb-16   
Mesalazine 1 - 

    

feb-16   
Methadon 2 - 

    

feb-16   
Midazolam 2 - 

    

feb-16   
Ondansetron 1 - 

    

feb-16   
Posaconazol 1 1 

    

feb-16   
Rituximab 1 - 

    

feb-16   
Tobramycine 2 - 

    

feb-16   
Valganciclovir 1 - 

    

feb-16   
Vancomycine 2 - 

    

 
1 

SUBTOTAAL 
32 4 1   

mrt-16   
Abatacept 1 - 

Triptoreline Scopolaminebutyl 

mrt-16   
Adalimumab 2 - 

Ketotifen Gonadoreline 

mrt-16   
Amoxicilline 3 - 

Tetracycline Miconazol orale toepassing 

mrt-16   
Anakinra 2 - 

  Biperideen 

mrt-16   
Butylscopolamine 1 - 

  Colistine 

mrt-16   
Caspofungine 2 - 

  Oxybutyinine 

mrt-16   
Ceftriaxon 2 - 

  Cetirizine 

mrt-16   
Domperidon 1 - 

  Desloratadine 

mrt-16   
Ferrofumaraat 1 - 

  Levocetirizine 

mrt-16   
Flecainide 1 - 

  Loratadine 

mrt-16   
Fluconazol 2 - 

  Fexofenadine 
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Maand 

Grote herziening 
monografie/ 
nieuwe monografie 

Beoordeling 
wet.publicaties 

Aantal 
artikele
n 

Waarvan 
relevant 
(toegevoeg
d aan risico 
analyse) Nieuw obv SmPC 

Mutaties monografien (o.a. obv 
SmPC's & richtlijnen) 

mrt-16   
Gentamicine 3 1 

  Rupatadine 

mrt-16   
Infliximab 1 - 

  Etanercept 

mrt-16   
Irinotecan 1 - 

  DKTP vaccin 

mrt-16   
Metoclopramide 1 - 

  Hepatitis B vaccin 

mrt-16   
Metoprolol 1 - 

  Atropine 

mrt-16   
Metronidazol 1 - 

    

mrt-16   
Omalizumab 1 - 

    

mrt-16   
Omeprazol 1 - 

    

mrt-16   
Pantoprazol 1 - 

    

mrt-16   
Posaconazol 1 - 

    

mrt-16   
Rituximab 2 - 

    

mrt-16   
Sulfasalazine 1 - 

    

mrt-16   
Ursodeoxycholzuur 1 - 

    

 
  

SUBTOTAAL 
34 1 3 16 

apr-16   
Adalimumab 3 1 

Daptomycine Dasatinib 

apr-16   
Algeldraat 1 1 

Rilpivirine Imatinib 

apr-16   
Amfotericine 1 - 

Gele koorts vaccin Salbutamol 

apr-16   
Anakinra 1 - 

Hypromellose oogdr Nifedipine 

apr-16   

Benzathinebenzylpenicilli
ne 

1 - 
Perampanel Azathioprine 

apr-16   
Bisacodyl 1 - 

Agalsidase beta Permetrine 

apr-16   
Bortezomib 4 - 

Galsulfase Codeine 

apr-16   
Cefazoline 1 1 

Idursulfase Fluticason inh 

apr-16   
Chlooramfenicol 1 - 

Laronidase 
Ivacaftor 

apr-16   
Dasatinib 2 - 

Mecamersine 
Adrenaline 

apr-16   
Domperidon 1 - 

Mifamurtide Ezetimibe 

apr-16   
Eculizumab 1 - 

Mitotaan   

apr-16   
Everolimus 1 - 

Aprepitant   

apr-16   
Fentanyl nasaal 1 - 

Buiktyfus vaccin   

apr-16   
Flucloxacilline 2 - 

Pegaspargase   

apr-16   
Fluconazol 1 1 

    

apr-16   
Gentamicine 1 - 

    

apr-16   
Lactulose 1 - 

    

apr-16   
Levocetirizine 1 - 

    

apr-16   
Linezolid 2 - 

    

apr-16   
Macrogol 1 1 

    

apr-16   
Metformine NIER 1 - 

    

apr-16   
Metoclopramide 1 - 
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Maand 

Grote herziening 
monografie/ 
nieuwe monografie 

Beoordeling 
wet.publicaties 

Aantal 
artikele
n 

Waarvan 
relevant 
(toegevoeg
d aan risico 
analyse) Nieuw obv SmPC 

Mutaties monografien (o.a. obv 
SmPC's & richtlijnen) 

apr-16   
Metronidazol 1 - 

    

apr-16   
Midazolam 1 - 

    

apr-16   
Milrinon 1 - 

    

apr-16   
Nilotinib 1 - 

    

apr-16   
Omalizumab 1 - 

    

apr-16   
Paromomycine 1 1 

    

apr-16   
Ranitidine 1 - 

    

apr-16   
Rituximab 2 2 

    

apr-16   
Teicoplanine 1 - 

    

apr-16   
Tobramycine 6 - 

    

apr-16   
Ursodeoxycholzuur 1 - 

    

apr-16   
Vancomycine 2 - 

    

 
  

SUBTOTAAL 
50 8 15 11 

mei-16   
Abatacept 1 - 

Pepermunt olie 
Xylometazoline 

mei-16   
Adalimumab 1 - 

  Levosimendan 

mei-16   
Amfotericine 2 - 

    

mei-16   
Amikacine 1 1 

    

mei-16   
Amox/clav 1 - 

    

mei-16   
Amoxicilline 2 - 

    

mei-16   
Anakinra 2 - 

    

mei-16   
Bortezomib 2 1 

    

mei-16   
Caspofungine 1 - 

    

mei-16   
Cidofovir NIER 1 - 

    

mei-16   
Domperidon 2 - 

    

mei-16   
Eculizumab 1 - 

    

mei-16   
Erytromycine 1 - 

    

mei-16   
Esomeprazol 1 - 

    

mei-16   
Everolimus 1 - 

    

mei-16   
Fentanyl nasaal 3 1 

    

mei-16   
Fluconazol 1 - 

    

mei-16   
Linezolid 3 - 

    

mei-16   
Methadon 3 2 

    

mei-16   
Metronidazol 3 - 

    

mei-16   
Midazolam 1 1 

    

mei-16   
Milrinon 1 - 

    

mei-16   
Natriumfosfaat 1 - 

    

mei-16   
Omeprazol 1 - 

    



28 |  

 

Maand 

Grote herziening 
monografie/ 
nieuwe monografie 

Beoordeling 
wet.publicaties 

Aantal 
artikele
n 

Waarvan 
relevant 
(toegevoeg
d aan risico 
analyse) Nieuw obv SmPC 

Mutaties monografien (o.a. obv 
SmPC's & richtlijnen) 

mei-16   
Pantoprazol 1 1 

    

mei-16   
Rituximab 1 - 

    

mei-16   
Tobramycine 3 - 

    

mei-16   
Vancomycine 3 - 

    

 
  

SUBTOTAAL 
45 7 1 3 

jun-16   
Abatacept 2 - 

Eltrombopag Insuline middellangwerkend 

jun-16   
Adalimumab 1 - 

  Insuline langwerkend 

jun-16   
Amfotericine B 2 - 

  insuline middelland en ultrakort 

jun-16   
Amoxicilline 2 - 

  insuline ultrakort 

jun-16   
Anakinra 2 1 

  HPV vaccin 

jun-16   
Atenolol 1 - 

  Everolimus 

jun-16   
Benzylpenicilline 1 - 

  Tijmstroop 

jun-16   
Caspofungine 3 - 

  Valaciclovir 

jun-16   
Chlooramfenicol 1 - 

    

jun-16   
Ciprofloxacine 1 - 

    

jun-16   
Dasatinib 2 - 

    

jun-16   
Domperidon 1 - 

    

jun-16   
Erytromycine 1 - 

    

jun-16   
Esomeprazol 1 - 

    

jun-16   
Etanercept 1 - 

    

jun-16   
Everolimus 1 - 

    

jun-16   
Fluconazol 1 - 

    

jun-16   
Gentamicine 3 1 

    

jun-16   
Irinotecan 1 - 

    

jun-16   
Linezolid 1 - 

    

jun-16   
Mesalazine 1 - 

    

jun-16   
Metoclopramide 1 - 

    

jun-16   
Methadon 1 - 

    

jun-16   
Metronidazol 1 - 

    

jun-16   
Midazolam 1 - 

    

jun-16   
Natriumfosfaat 1 - 

    

jun-16   
Nilotinib 1 - 

    

jun-16   
Ondansetron 2 - 

    

jun-16   
Posaconazol 1 - 

    

jun-16   
Tobramycine 1 - 

    

jun-16   
Ursodeoxycholzuur 1 - 

    

jun-16   
Vancomycine 3 - 
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Maand 

Grote herziening 
monografie/ 
nieuwe monografie 

Beoordeling 
wet.publicaties 

Aantal 
artikele
n 

Waarvan 
relevant 
(toegevoeg
d aan risico 
analyse) Nieuw obv SmPC 

Mutaties monografien (o.a. obv 
SmPC's & richtlijnen) 

 
  

SUBTOTAAL 
44 2 1 8 

jul-16   
Amiodaron 1 - 

Paracetamol + codeine 
Codeine 

jul-16   
Amoxicilline 3 - 

Emtricitabine 
Ibuprofen 

jul-16   
Amox/clav 1 - 

Benazepril 
Xylometazoline 

jul-16   
Benzathinebenzylpeni 1 - 

Conestat alfa 
Tacrolimus cutaan 

jul-16   
Bortezomib 1 - 

Amitriptyline 
Lamotrigine 

jul-16   
Budesonide 1 - 

Cromoglycinezuur oculair 
Omalizumab 

jul-16   
Bumetanide 2 1 

Tenofovir disoproxil 
Mefloquine 

jul-16   
Captopril 2 - 

Chloorhexidine   

jul-16   
Ceftazidim 1 - 

    

jul-16   
Ceftriaxon 1 - 

    

jul-16   
Chlooramfenicol 1 - 

    

jul-16   
Clindamycine 2 - 

    

jul-16   
Digoxine NIER 1 - 

    

jul-16   
Enalapril NIER 1 - 

    

jul-16   
Epoprostenol 1 - 

    

jul-16   
Esomeprazol 1 1 

    

jul-16   
Everolimus 2 - 

    

jul-16   
Fentanyl nasaal 2 - 

    

jul-16   
Fluconazol 1 - 

    

jul-16   
Gentamicine 1 - 

    

jul-16   
Irinotecan 1 - 

    

jul-16   
Levocetirizine 1 - 

    

jul-16   
Losartan 1 - 

    

jul-16   
Methadon 1 - 

    

jul-16   
Metronidazol 1 - 

    

jul-16   
Midazolam 2 - 

    

jul-16   
Nilotinib 1 - 

    

jul-16   
Omalizumab 2 1 

    

jul-16   
Ondansetron 1 1 

    

jul-16   
Posaconazol 1 1 

    

jul-16   
Propranolol 2 - 

    

jul-16   
Ranitidine 1 - 

    

jul-16   
Rituximab 2 1 

    

jul-16   
Senna 1 - 

    

jul-16   
Tobramycine 2 - 

    

jul-16   
Vancomycine 2 1 
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Maand 

Grote herziening 
monografie/ 
nieuwe monografie 

Beoordeling 
wet.publicaties 

Aantal 
artikele
n 

Waarvan 
relevant 
(toegevoeg
d aan risico 
analyse) Nieuw obv SmPC 

Mutaties monografien (o.a. obv 
SmPC's & richtlijnen) 

 
  

SUBTOTAAL 
49 7 8 7 

aug-16   
Alginezuur 1 - 

  Sulfazalazine 

aug-16   
Amfotericine DWGM 1 - 

  Cetirizine 

aug-16   
Amikacine 1 - 

  Isoniazide 

aug-16   
Amiodaron 1 1 

  Botulinetoxine A 

aug-16   
Amox/clav 1 - 

  Rufinamide 

aug-16   
Anakinra 2 - 

  Calciumgluconaat 

aug-16   
Atenolol 1 - 

  Micafungine 

aug-16   
Bisacodyl 1 - 

    

aug-16   
Captopril 1 - 

    

aug-16   
Cefazoline 1 - 

    

aug-16   
Ceftriaxon 1 ? 

    

aug-16   
Cetirizine 1 1 

    

aug-16   
Chlooramfenicol 1 - 

    

aug-16   
Eculizumab 1 - 

    

aug-16   
Enalapril 1 - 

    

aug-16   
Fentanyl 3 1 

    

aug-16   
Gemcitabine 2 1 

    

aug-16   
Macrogol 1 - 

    

aug-16   
Midazolam 1 - 

    

aug-16   
Nicardipine 1 - 

    

aug-16   
Nilotinib 1 - 

    

aug-16   
Omalizumab 1 - 

    

aug-16   
Rituximab 1 - 

    

aug-16   
Sildenafil 1 1 

    

aug-16   
Sulfasalazine 1 1 

    

aug-16   
Vancomycine 2 1 

    

 
  

SUBTOTAAL 
31 7   7 

sep-16 Ciprofloxacin 
Amoxicilline 4 - 

Fludrocortison+neomycine+polymyxine 
B+lidocaine 

Levocetirizine 

sep-16 
Erythromycine 
cutaan 

Pantoprazol 1 - 
Emtricitabine+tenofovir+elvitegravir+cobicistat Isoniazide 

sep-16 Midodrine (NIEUW) 
Epoprostenol 1 - 

  Ethambutol 

sep-16 Trimethoprim 
Omalizumab 1 - 

    

sep-16 Glycopyrronium 
Sildenafil 2 2 

    

sep-16 Valaciclovir 
Metronidazol 2 - 

    

sep-16 Levofloxacine 
Propranolol 3 - 

    

sep-16 Colistine 
Ondansetron 1 - 

    

sep-16 Ofloxacine 
Ciprofloxacine 1 - 
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Maand 

Grote herziening 
monografie/ 
nieuwe monografie 

Beoordeling 
wet.publicaties 

Aantal 
artikele
n 

Waarvan 
relevant 
(toegevoeg
d aan risico 
analyse) Nieuw obv SmPC 

Mutaties monografien (o.a. obv 
SmPC's & richtlijnen) 

sep-16 Norfloxacine  
Valganciclovir 2 - 

    

sep-16 Cotrimoxazol 
Sulfasalazine 1 - 

    

sep-16 Erythromycine   
Nilotinib 1 - 

    

sep-16 Mannitol 
Rituximab 2 - 

    

sep-16 Oflaxacine oog-oor 
Omeprazol 1 - 

    

sep-16 Verapamil 
Chlooramfenicol 1 - 

    

sep-16   
Carvedilol 1 - 

    

sep-16   
Tobramycine 2 1 

    

sep-16   
Esomeprazol 1 - 

    

sep-16   
Midazolam 3 - 

    

sep-16   
Bortezomib 1 - 

    

sep-16   
Ramipril 1 - 

    

sep-16   
Everolimus 1 - 

    

sep-16   
Anakinra 3 1 

    

sep-16   
Eculizumab 1 - 

    

sep-16   
Gentamicine 1 - 

    

sep-16   
Nicardipine 1 1 

    

sep-16   
Budesonide 1 - 

    

sep-16   
Amox/clav 2 1 

    

sep-16   
Vancomycine 3 1 

    

sep-16   
Adalimumab 2 - 

    

 
15 

SUBTOTAAL 
48 7 2 3 

okt-16   
Adalimumab 5 1 

Alglucosidase Clemastine 

okt-16   
Alginezuur 1 - 

Atazanavir Dantroleen 

okt-16   
Amoxicilline 1 - 

  Diazoxide 

okt-16   
Anakinra 4 1 

  Hydrochloorthiazide 

okt-16   
Bortezomib 1 - 

  Dexamethason 

okt-16   
Caspofungine 1 - 

  Spironolacton 

okt-16   
Ceftazidim 1 - 

  Morfine 

okt-16   
Ciprofloxacine 1 - 

  Carbamazepine 

okt-16   
Eculizumab 1 1 

  Colestyramine 

okt-16   
Enalapril 1 - 

  Abacavir 

okt-16   
Everolimus 2 - 

  Didanosine 

okt-16   
Fentanyl nasaal 1 - 

  Emtricitabine 

okt-16   
Flucloxacilline 2 - 

  Lamivudine 

okt-16   
Fluconazol 1 - 

  Stavudine 

okt-16   
Infliximab 1 - 

  Zidovudine 
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Maand 

Grote herziening 
monografie/ 
nieuwe monografie 

Beoordeling 
wet.publicaties 

Aantal 
artikele
n 

Waarvan 
relevant 
(toegevoeg
d aan risico 
analyse) Nieuw obv SmPC 

Mutaties monografien (o.a. obv 
SmPC's & richtlijnen) 

okt-16   
Irinotecan 2 1 

  Nevirapine 

okt-16   
Labetalol 1 - 

  Atropine 

okt-16   
Levofloxacine 1 - 

  Sumatriptan 

okt-16   
Levosimendan 1 - 

  Diazepam 

okt-16   
Linezolid 1 - 

  Feneticilline 

okt-16   
Macrogol 1 - 

  Azithromycine oculair 

okt-16   
Mesalazine 1 - 

  Methotrexaat 

okt-16   
Methadon 2 - 

    

okt-16   
Metronidazol 1 - 

    

okt-16   
Midazolam 2 - 

    

okt-16   
Milrinon 1 - 

    

okt-16   
Omalizumab 2 - 

    

okt-16   
Posaconazol 2 - 

    

okt-16   
Propranolol 2 - 

    

okt-16   
Rituximab 1 - 

    

okt-16   
Sildenafil 1 - 

    

okt-16   
Teicoplanine 1 1 

    

okt-16   
Tobramycine 2 - 

    

okt-16   
Ursodeoxycholzuur 1 1 

    

okt-16   
Valganciclovir 1 - 

    

okt-16   
Vancomycine 3 - 

    

okt-16   
Verapamil 1 - 

    

 
  

SUBTOTAAL 
55 6 1 21 

nov-16   
Adalimumab 2 - Teduglutide Mefloquine 

nov-16   
Amfotericine B 1 - Desfluraan Emtricitabine 

nov-16   
Amoxicilline 1 - Etravirine 

Azithromycine 

nov-16   
Anakinra 3 - 

  Ceftibuten 

nov-16   
Bortezomib 1 - 

    

nov-16   
Bosentan 2 1 

  Moxifloxacine 

nov-16   
Carvedilol 1 - 

  
Polymyxine B + neomycine 
+hydrocortison 

nov-16   
Caspofungine 1 - 

  Mupirocine 

nov-16   
Ceftazidim 1 - 

  Captopril 

nov-16   
Cetriaxon 1 - 

  Lisinopril 

nov-16   
Ciprofloxacine 1 1 

  Ramipril 

nov-16   
Colistine 2 1 

  Benazepril 

nov-16   
Cotrimoxazol 1 - 

  Ciprofloxacin 

nov-16   
Eculizumab 1 1 

  Posaconazol 
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Maand 

Grote herziening 
monografie/ 
nieuwe monografie 

Beoordeling 
wet.publicaties 

Aantal 
artikele
n 

Waarvan 
relevant 
(toegevoeg
d aan risico 
analyse) Nieuw obv SmPC 

Mutaties monografien (o.a. obv 
SmPC's & richtlijnen) 

nov-16   
Enalapril 1 - 

  Propranolol 

nov-16   
Everolimus 1 1 

  Fluticason inh 

nov-16   
Fentanyl nasaal 1 - 

  Tenofovir disoproxil 

nov-16   
Ferrofumaraat 1 - 

  Ribavirine 

nov-16   
Flucloxacilline 1 - 

  Indinavir 

nov-16   
Fluconazol 2 - 

  Lopinavir+ ritonavir  

nov-16   
Forlax 1 1 

    

nov-16   
Gentamicine 1 - 

    

nov-16   
Glycopyrronium 1 - 

    

nov-16   
Infliximab 1 - 

    

nov-16   
Lactulose 1 1 

    

nov-16   
Levofloxacine 2 1 

    

nov-16   
Linezolid 1 - 

    

nov-16   
Macrogol 1 1 

    

nov-16   
Mesalazine 1 1 

    

nov-16   
Midazolam 1 - 

    

nov-16   
Milrinon 1 1 

    

nov-16   
Norfloxacine 1 - 

    

nov-16   
Omalizumab 1 - 

    

nov-16   
Ondansetron 1 1 

    

nov-16   
Pantoprazol 1 - 

    

nov-16   
Posaconazol 3 2 

    

nov-16   
Propranolol 1 1 

    

nov-16   
Rituximab 1 - 

    

nov-16   
Senna 1 - 

    

nov-16   
Sildenafil 2 - 

    

nov-16   
Tobramycine 4 - 

    

nov-16   
Trimethoprim 1 - 

    

nov-16   
Ursodeoxycholzuur 1 - 

    

nov-16   
Valaciclovir 1 1 

    

 
  

SUBTOTAAL 
57 16 3 19 

dec-16 Morfine 
Amikacine 1 - 

Guanfacine Amoxicilline 

dec-16 Clindamycine 
Anakinra 1 - 

  Levetiracetam 

dec-16 Midazolam 
Bacitracine 1 - 

  Fytomenadion 

dec-16 Minocycline 
Ceftriaxon 1 - 

  Diazepam 

dec-16 Nitrofurantoine 
Cotrimoxazol 1 - 

  ORS rehydratiedrank 

dec-16 Pyrazinamide 
Fentanyl nasaal 1 1 

  Promethazine 
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Maand 

Grote herziening 
monografie/ 
nieuwe monografie 

Beoordeling 
wet.publicaties 

Aantal 
artikele
n 

Waarvan 
relevant 
(toegevoeg
d aan risico 
analyse) Nieuw obv SmPC 

Mutaties monografien (o.a. obv 
SmPC's & richtlijnen) 

dec-16 Rifabutine 
Ferrioxidesaccharaat 1 - 

  Pneumokokken vaccin 

dec-16   
Flucloxacilline 1 - 

    

dec-16   
Gentamicine 1 1 

    

dec-16   
Ifosfamide NIER 1 - 

    

dec-16   
Kinidine 1 - 

    

dec-16   
Mannitol 1 - 

    

dec-16   
Mesalazine 1 - 

    

dec-16   
Midazolam 1 - 

    

dec-16   
Nilotinib 1 - 

    

dec-16   
Rituximab 1 - 

    

dec-16   
Rocuronium 1 - 

    

dec-16   
Sildenafil 1 - 

    

dec-16   
Tobramycine 2 - 

    

dec-16   
Vancomycine 1 1 

    

 
7 

SUBTOTAAL 
21 3 1 7 

 TOTAA
L 23  TOTAAL 522 74 37 114 

 


