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Een positieve start





Geneesmiddelontwikkeling verandert



Stimulerende factoren

• Nieuwe wetenschappelijke kennis: specifiekere 
behandeling en vroege interceptie van de ziekte

• Technologische ontwikkelingen – ontwikkelingen 
geheel nieuwe productklassen

• Verwachtingen van patiënten

• Zorgstelsels onder druk: sterkere invloed betaler

• Farma / investeerders onder druk: duurzaamheid 
van de ontwikkeling van geneesmiddelen
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Verwachtingen zijn hooggespannen



Voordelen voor de patiënt
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Voordelen voor de gezondheidszorg
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Klassieke registratie voldoet niet meer



Trends in registratie - theorie



• Framework Programme 6 / 7 (EU)

• FDA Critical Path initiative (USA)

• Innovative Medicines Institute 1 & 2 (EU)

• TopInstitute Pharma (TIP, NL)
• Escher project

• Horizon 2020 (FP 8)

• Adaptive Licencing (EMA)

R&D / regelgeving vernieuwen



Kandidaat geneesmiddelen die:

• een belangrijke medische noodzaak aangrijpen

• kunnen initieel worden toegelaten voor gebruik 
in afgebakende groep patiënten

• met gebruik in bredere groepen als er meer 
veiligheids- en effectiviteitsdata zijn

Adaptive licensing



• Komt tegemoet aan noodzaak van patiënten via 
eerdere toegang tot geneesmiddelen

• Verbetert de efficiëntie van 
geneesmiddelontwikkeling

• Kan beter bewijs van waarde opleveren en 
leiden tot potentiele besparingen door gepast 
gebruik

Voordelen adaptive licensing



• Inclusie criteria? (welk middel? Welke aandoening?)

• Risico management? Wanneer gaan bedrijven, 
artsen, patienten en zorgverzekeraars meedoen? 
Strikt protocollair voorschrijven.

• Vergoedingsproblematiek?  ADAPT SMART

• Dataverzameling (Wat? Wie? Wie betaalt?)

• Concurrentievervalsing – data exclusiviteit vs
vergoeding

• Andere manier van werken

Vragen bij implementatie



Mogelijkheden Real Life Data
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• Liefst één landelijk systeem

• Betaalbaar met transparante kosten

• Goed opgezette onafhankelijke governance

• Eenmalige dataverzameling aan de bron met 
standaard velden

• Gedragen door beroepsgroep

• Geen product maar ziekte registersregistries

• Duidelijkheid over gegevensset per module

• Eenduidige contracten voor derden bij 
indicatiemodule overstijgende gegevens

Nefarma zoekt draagvlak voor databank 
real life data – elementen uit visie



Gebruik van geneesmiddel buiten de geregistreerde

• Indicatie

• Dosering

• Toedieningsvorm

• Doelgroep 

Plus een middel dat de apotheker zelf maakt

Is off-label gebruik een alternatief?



Artikel 68 Geneesmiddelenwet
• Er is geen geregistreerde behandeling of geregistreerd 

geneesmiddel mogelijk.

• De behandelwijze staat vast in een behandelrichtlijn.

• Altijd van tevoren bespreken met de patiënt en met de 
apotheker. In het gesprek legt u de werking en risico’s uit.

Voorwaarden:

• Richtlijn off-label gebruik KNMP

• Richtlijn off-label gebruik Zorginstituut Nederland

Onder voorwaarden toegestaan

http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Dossiers-thematrefwoord/Geneesmiddelen-3/Offlabel-voorschrijven-3.htm
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/voorna/i/inl voorschrijven en afleveren buiten de geregistreerde indicatie.asp


Complex krachtenveld



• Niet toegestaan

• Ondergraving registratiesystemen
• Hoe hoog moet de nood zijn?

• Concurrentievervalsing 

• Ondergraving bereidheid tot investeren

• Bedrijf moet alle bijwerkingen melden (!)

Promotie van off-label



Alleen bij hoge uitzondering (CBG besluit; 19x):

• als beschikbaarheid voor groep patienten
noodzakelijk wordt geacht

• voordat een handelsvergunning wordt toegekend

Scenario’s 

• op basis van een artsenverklaring (voor individuele 
patiënt / onder bevoegdheid IGZ; named patient)

• ernstige aandoening, zonder alternatief, 
handelsvergunning op komst: bedrijf kan verzoek doen 
aan CBG; compassionate use

Compassionate use & named patient



Sympathiek met voorwaarden

• Dataverzameling via registry
• Artsen kunnen zien of richtlijn moet worden aangepast

• Vergoeding via stand wetenschap & praktijk verzekeren

• Wat als er een geregistreerde therapie op de markt 
komt?

• Switchen naar geregistreerde indicatie? Wel/niet?

• Stimulans voor verdere innovaties?

Stimuleren via centraal aanmeldpunt?



Conclusies

• Personalised medicine verandert de 
gezondheidszorg

• De registratieprocedure verandert
• Snellere toelating

• Stapsgewijze uitbreiding van indicaties

• Verplichting tot dataverzameling

• Industrie zet sterk in op gebruik RLD

• Off label is geen vervanging van registratie
• Aan strenge regels onderworpen

• Compassionate use (groepen, via CBG) / named patient
(voor individuen, via IGZ) voor zeldzame gevallen 



Vragen? 

Email 

p.bertens@nefarma.nl

T +31 70 313 22 18
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