Redactiecommissie
Medicatiebewaking
Notulen vergadering 16 november 2016

1. Opening en mededelingen
-

Afwezig VE, AJ en GM.

-

Mevr. Meijvis verlaat per 2017 de RCMB, aangezien ze niet meer werkzaam is in de apotheek.

2. Ingekomen stukken
-

Wijzigingen G-standaard en statusrapporten juni 2016.
Vraag over de wijziging in de bewaking van ongewenste groep: rozenolie naar rozenolie/lavendelolie: is er een kruisovergevoeligheid?
Bij de uitwerking van de OV-tekst bleek dat de etherische oliën rozenolie en lavendelolie contactdermatitis kunnen geven. Health Base heeft daarom beide stoffen in één
groep ondergebracht en de KNMP op de hoogte gesteld.

-

Wijzigingen G-standaard en statusrapporten juli 2016.
Achtergronden en adviezen Health Base nieuwe interacties ivacaftor + CYP3A4remmers zijn besproken n.a.v. adviezen G-update.

-

Wijzigingen G-standaard en statusrapporten augustus 2016.
RCMB: is er iets bekend over wanneer titers moeten worden bepaald bij interacties die
een verminderde effectiviteit bij vaccins kunnen opleveren?
Health Base: De informatie hierover is schaars. Als hier meer informatie over beschikbaar is, wordt dit opgenomen in de tekst.

-

Wijzigingen G-standaard en statusrapporten september 2016.
Health Base kan NKFK doseringen geschikt voor de eerste lijn opnemen in de doseringscontrole.
Er is besproken welke kenmerken van oogpreparaten van belang zijn voor de bewaking van CI contactlenzen en CI Sjögren. Health Base gaat de invulling bij de oogpreparaten op basis van deze kenmerken nalopen.

.

3. Nieuwe interacties
Twee nieuwe interacties worden besproken:
-

-

Lithium – topiramaat


Interactie los opnemen



BOS-tekst iets nuanceren over advies van tevoren lithiumspiegel laten bepalen, dit is namelijk niet altijd mogelijk



Leeftijd als risicofactor nuanceren



Aanvullende informatie inkorten

Ivacaftor – enzyminductoren


In BOS-tekst dient alleen geadviseerd te worden dat enzyminductor vervangen moet worden.

4. Memo OV Vaccins
Er is een nieuwe OV-tekst uitgewerkt over vaccins en vaccincomponenten. Deze wordt ter beoordeling
voorgelegd aan de RCMB.
RCMB: In het stroomschema mist de optie om een vergelijkbaar product te kiezen zónder de component
waardoor de overgevoeligheidsreactie (vermoedelijk) is opgetreden.
Health Base: Deze optie wordt wel benoemd in de tekst, maar deze mogelijkheid komt niet vaak voor. Er is
specifiek gekozen voor een gemakkelijk te begrijpen schema, waarin de primaire informatie staat.

Redactiecommissie Medicatiebewaking ● Papiermolen 36 ● 3994 DK Houten ● 088 – 688 88 86 ● medicatiebewaking@healthbase.nl

alle verslagen >>

Verslag RCMB – 23 maart. Pagina 2

5. Memo gevaarlijke stoffen
Health Base heeft de toepassing en invulling van een aantal kenmerken van grondstoffen en geneesmiddelen met betrekking tot de Arbo wetgeving geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot een aantal voorstellen om de invulling aan te passen. Dit kan alleen in samenwerking met PharmaPartners. RCMB gaat
akkoord.

6. Memo BOS IA 309
Health Base en RCMB hebben besloten om de BOS-tekst aan te passen met als doel dat de patiënt
beter geïnformeerd wordt.

7. Memo BOS-tekst morfinomimetica bij CI 66
Health Base en RCMB hebben besloten om de BOS-tekst aan te passen met als doel dat het advies
beter aansluit op de praktijk en de patiënt beter geïnformeerd wordt.

Ingevoegd agendapunt: Memo urticaria
Health Base en RCMB hebben besloten om de doseringscontrole aan te passen voor antihistaminica, waardoor er een aparte doseergrens komt voor urticaria conform de MDR richtlijn hogere doseringen voor antihistaminica.

8. Signaallijst en kinderdoseringen
PharmaPartners wil naar aanleiding van een melding graag de mening van de RCMB over de weergave van signalen op de signaallijst. Ziet de RCMB meerwaarde in het opnemen van “KIND” in de
linkerkolom, voor een extra attentie op kinderdoseringen?
RCMB: Kan zeker geen kwaad. Kan opgepakt worden met eerder gedane aanbevelingen voor de
signaallijst.

9. Status IT conversie
Status wordt doorgenomen en er wordt een aantal voorstellen besproken voor de conversie.
Health Base neemt de opmerkingen van de RCMB mee.

10.

CI levercirrose en adviezen

Health Base is benieuwd naar de ervaringen van de RCMB naar aanleiding van het lanceren van de
website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl en het implementeren van de adviezen bij het gebruik van geneesmiddelen bij levercirrose.
RCMB: positief, vormgeving van de website is mooi en informatie is duidelijk.
De conversie van de bestaande CI leverfunctiestoornissen naar de nieuwe CI levercirrose volgt
vermoedelijk in de loop van 2017. Dit zal op eenzelfde wijze gedaan worden als de conversie
astma/copd. Ook hier verzorgt Health Base weer de communicatie voor.
Er wordt gevraagd hoe het zit met het afhandelingsniveau van de adviesteksten bij Levercirrose.
Health Base: De afhandelingen staan ingesteld op assistente niveau als het om middelen met de
classificatie “veilig” of “geen nadelige effecten bekend” gaat.

11.

Jaarverslag 2016
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Health Base presenteert het jaarverslag van 2016 van de afdeling medicatiebewaking. De RCMB
uit zorgen over de niet behaalde werkzaamheden. Voor de volgende vergadering zal Health Base
een geprioriteerde lijst voorleggen aan de RCMB..

12.

Jaarplan 2017

Health Base presenteert het jaarplan voor 2017 van de afdeling medicatiebewaking.
* De RCMB vraagt naar de status van de uitwerking van CI bariatrische chirurgie en CI slikstoornis. Health Base is medeaanvrager voor subsidie voor dit project bij ZonMw, dat geïnitieerd is door
de KNMP. De aanvraag wordt momenteel beoordeeld. CI slikstoornis wordt door de KNMP uitgewerkt. Health Base wacht deze beoordeling af.
* De RCMB vraagt om een overzicht van grote herzieningen per CI. Dan kan er een prioritering
worden gemaakt voor herziening. Health Base zal dit verzorgen.
* De interactie tussen SSRI’s en tramadol wordt opnieuw beoordeeld. Hoewel onder andere het
bewijs hiervoor erg mager was, wordt nu een uitgebreide rapportage bij het Lareb aangevraagd
over de huidige ervaringen. Aanleiding is dat er toch veel geluiden uit de praktijk komen dat signalering gewenst is.

13.

Evaluatie

Er wordt een evaluatieformulier per e-mail gestuurd naar de RCMB over ca. 14 dagen voor de
tweejaarlijkse evaluatie van de RCMB.

14.

Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt besproken en vastgesteld.

15.

Rondvraag

Health Base vraagt de RCMB om de ervaringen met de nieuwe website. De feedback wordt meegenomen.
Er wordt besproken welke lijsten worden gebruikt voor QT-verlenging conform de uitleg in CM
2017-2018.
Pregabaline generiek mag niet voor de indicatie neuropathische pijn worden verstrekt vanwege
inbreuk op patent Lyrica. Er is met de RCMB besproken dat dit geen onderwerp voor medicatiebewaking is. Wel wordt er advies ingewonnen bij de juridische afdeling van de KNMP.

Actielijst
Actiepunt

naam

IA lithium – topiramaat wijzigen

JT

Gevaarlijke stoffen project oppakken

JT

BOS-tekst IA 309 aanpassen

JT

BOS0tekst morfinomimetica bij CI 66 aan- MO
passen
Doseergrens urticaria aanmaken

MO

Aanpassen IA ivacaftor – enzyminductoren

KP

Aanbevelingen signaallijst doorgeven aan
PP

KP
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Onderdrukking kaliuminteracties met PP
bespreken

KP
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