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Overname UI-online
Jan-Kees Huyts licht de overname van UI online toe. Health Base heeft het
bedrijf SLS overgenomen wat UI online beheert. UI online bevat onder andere VI
folders die in de apotheek de mondelinge voorlichting kunnen ondersteunen. VI
folders dienen hetzelfde doel als de geneesmiddelinformatie van Health Base.
Waarom deze overname?
Health Base gaat voor continuïteit, maar ook voor innovatie. Er is steeds meer
capaciteit nodig om voor continuïteit te zorgen en daarnaast ruimte te hebben
voor innovatie. De meeste inkomsten van Health Base komen van de
abonnementen van de Pharmacom apotheken, maar hier zit de laatste jaren
weinig groei in. Voor een bedrijfseconomische stevige organisatie zijn inkomsten
uit andere bronnen nodig. Daarnaast streeft Health Base er naar om de expert
zijn op het gebied van geneesmiddelinformatie voor de patiënt. Deze twee
redenen hebben geleid tot overname van SLS, het bedrijf achter UI online.
De leden van de RCPI zijn van mening dat de overname goede kansen biedt.
Streven naar uniformiteit en van beide producten de sterke kanten benutten,
heeft de voorkeur. Mogelijk kunnen de producten ook naast elkaar blijven
bestaan. Het is de moeite waard om te onderzoeken wat de klanten van UI
online van het product vinden en waar het voor hen meerwaarde biedt. Er is een
klein aantal Pharmacom apotheken die ook een abonnement op UI online
hebben. Het is interessant om uit te zoeken waarom.
Jan-Kees Huyts vraagt ook aandacht voor het project Farmacogenetica.
Stichting Uitgifte Informatie heeft voor dit project al eerder dit jaar de
samenwerking met Health Base gezocht. In de teksten van VI folders zijn voor
bepaalde geneesmiddelen adviezen opgenomen op het gebied van
farmacogenetica. Health Base heeft dit (nog) niet gedaan. Hier wil Stichting
Uitgifte Informatie over in gesprek. Jan-Kees vraagt of er RCPI leden zijn die
mee willen denken over dit onderwerp. Twee leden stellen zich beschikbaar.

Hoe gaan we om met orphan indicaties in de GIP?
In de GIP van Rapamune (sirolimus) moet een nieuwe indicatie worden
opgenomen voor een zeldzame ziekte. Veruit de meeste patiënten zullen
Rapamune na een niertransplantatie krijgen en hebben geen behoefte aan
informatie over een zeldzame indicatie. De afdeling Patiënten informatie vraagt
zich af of deze indicatie wel in de GIP moet worden opgenomen. De GIP bevat
anders voor de meeste patiënten veel overbodige informatie en wordt mogelijk
daardoor minder leesbaar. Helaas is het nog niet mogelijk om op indicatie te
individualiseren, omdat de indicatie niet wordt doorgegeven aan de apotheek.
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Het is ook de vraag of voor weesgeneesmiddelen wel een GIP moet worden
geschreven en onderhouden. Tot nu toe gebeurt dat altijd wel, maar meestal
krijgen patiënten uitgebreidere informatie van de specialist of in
gespecialiseerde centra.
De ervaringsdeskundigen in de commissie geven aan dat patiënten recht hebben
op alle informatie over hun ziekte en het medicijn en mensen hier vaak ook veel
behoefte aan hebben. De openbaar apothekers in de commissie vragen zich af of
patiënten de informatie wel van hen willen hebben en niet gewoon alleen van de
specialist. Maar bepaalde weesgeneesmiddelen worden in de loop der jaren
steeds meer gebruikt, waardoor de informatiebehoefte groeit.
Eigenlijk zou de indicatie wel genoemd moeten worden in de GIP, maar niet ook
nog andere informatie over bijvoorbeeld bijwerkingen, de dosering of specifieke
gebruiksadviezen. Dat belast de GIP teveel en de balans met de veel gebruikte
indicatie is dan weg. De RCPI stelt voor om een standaard tekst achter de
orphan indicatie op te nemen. Hierin moet staan dat er verder geen informatie
over te vinden is in deze bijsluiter. Voor meer informatie kan men terecht bij de
arts of apotheker. De afdeling Patiënten informatie zal dit tekstblok gaan
opnemen bij de orphan indicaties. Voor het schrijven van GIP voor orphan drugs
zal per situatie worden bekeken of er een GIP geschreven moet worden. Voor de
definitie orphan indicatie of orphan drug zal Health Base de EMA richtlijnen
aanhouden.

Stand van zaken jaarplan 2018
Volgende week zal het team van Health Base beginnen met het jaarplan voor
2019. De afdeling Patiënten informatie wil hiervoor graag input van de RCPI
hebben. Er zullen een aantal keuzes gemaakt moeten worden, omdat met de
beschikbare capaciteit niet alle projecten en al het onderhoud kan worden
uitgevoerd. Hoeveel tijd moet er worden besteed aan onderhoud om de kwaliteit
van ons product te borgen? Of moet er toch voorrang worden gegeven aan
ontsluiting van ons product, zodat het door steeds meer patiënten gebruikt
wordt? En ook voor de zorgverlener meerwaarde biedt? De RCPI leden hebben
het gevoel dat ontsluiting op dit moment en voor de komende jaren toch
voorrang moet krijgen. Vanwege de ICT ontwikkelingen die spelen, hebben we
anders straks een kwalitatief goed product, maar wat door niemand gebruikt
wordt. De afdeling Patiënten informatie zal deze mening meenemen voor het
jaarplan van 2019.
Daarnaast zal in de vergadering van november verder gesproken worden over
de mogelijkheden om de herziening efficiënter aan te pakken.

Stand van zaken vacatures RCPI
Er staan nog 2 vacatures open voor de RCPI. Uitbreiding van het aantal
ervaringsdeskundigen en een ziekenhuisapotheker. Er zijn nog geen reacties op
de vacatures gekomen, mogelijk ook door de zomerperiode. De vacature voor
de ziekenhuisapotheker zal ook worden voorlegd aan de NVZA. Health Base
plaatst daarnaast de vacature eventueel ook op Farma Actueel.

Redactiecommissie Patienteninformatie 4 september 2018

Jaarlijkse evaluatie commissie
De jaarlijkse enquête over de commissie zal weer worden rondgemaild. De RCPI
leden zullen deze invullen en daarna zullen de resultaten in een vergadering
besproken worden.

Verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige vergadering.

Datum volgende vergadering
Dinsdag 6 november 2018

