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GENEESMIDDELENBEWAKING IS
DEEL VAN GOEDE FARMACOTHERAPIE

Melden van bijwerkingen
Bijtijds herkennen en managen van bijwerkingen van geneesmiddelen, zoals bij tbc-medicatie, is van
groot belang. Systemen van geneesmiddelenbewaking, waarvan in Nederland het Bijwerkingencentrum
Lareb deel uitmaakt, dragen bij aan opsporing, kennis en preventie van bijwerkingen.
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Wat gebeurt er met een melding?
Lareb bekijkt bij een melding eerst het oorzakelijk verband tussen gebruikte geneesmiddel(en) en de ontstane klacht (causaliteitsbeoordeling). Daarbij nemen we meerdere
factoren mee, zoals de farmacodynamiek en de farmacokinetiek van het geneesmiddel in relatie tot de klacht. Daarnaast ook patiënteigenschappen zoals de indicatie
voor het gebruik, co-morbiditeit en andere factoren die een rol kunnen spelen in het
ontstaan van de klacht. Het tijdsbeloop van de klacht is ook belangrijk. Treedt deze op
na start van het geneesmiddel? Verdwijnt de klacht na het staken ervan?
Ten slotte wordt bekeken of over de bijwerking iets in de literatuur bekend is. Als
daarin weinig of niets te vinden is en de causaliteit in de melding als hoog beschouwd
wordt, zal Lareb de geneesmiddel-bijwerkingcombinatie verder uitzoeken. Dat doen
we door middel van literatuuronderzoek maar we kijken ook naar vergelijkbare
meldingen in de Lareb-database, in de Europese database EudraVigilance en in de
wereldwijde database van de WHO. Indien er voldoende cases van goede kwaliteit met hoge causaliteit aanwezig zijn, en er ondersteuning is in de literatuur over
bijvoorbeeld een farmacologisch mechanisme of dezelfde klachten bij vergelijkbare
middelen of case reports die precies dezelfde klachten beschrijven, kan Lareb besluiten om een bericht aan het CBG te sturen.
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Meldingen bij Lareb
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uit de databankgegevens. In het Nederlands Tuberculose Register (NTR) worden
bijwerkingen per patient bijgehouden en
kan wel een schatting gemaakt worden van
het voorkomen van bijwerkingen.

Bijwerkingen herkennen
Hoe kan men een bijwerking herkennen?
Bekende bijwerkingen worden op basis van
kennis uit literatuur en de klinische ervaringen van zorgverleners veelal herkend en
op de juiste manier gemanaged. Maar hoe
herken je een ‘onbekende’ bijwerking? Het
volgende voorbeeld komt uit een melding
van een GGD-arts. 'Een vrouw van 56 jaar,
bekend met hypertensie, wordt behandeld met hydrochloorthiazide, metoprolol
en nifedipine. Zij start behandeling met
rifampicine/isoniazide voor een latente tbcinfectie. Zij presenteert zich bij de arts met
een verlaagde bloedruk, jeukende huiduitslag, gewrichtspijn en een dikke buik (door
vocht?) 16 dagen na start van rifampicine/
isoniazide.’
Bij gebruik van rifampicine/isoniazide zijn
jeukende rash en bloeddrukdaling bekende
bijwerkingen, die ook worden beschreven
in de officiële productinformatie van het
geneesmiddel. Gewrichtspijn en een dikke

Geneesmiddelenbewaking belangrijk bij nieuwe tbc-medicatie
In de meer dan veertig jaar dat de meeste tbc-medicatie op de markt is, hebben we
ruime ervaring en veel kennis opgedaan over hun bijwerkingen en het management
ervan. De kans op nieuwe informatie is niet nihil maar wel kleiner dan voor nieuwere
geneesmiddelen.
In 2014 zijn twee nieuwe tbc-geneesmiddelen toegelaten op de Europese markt,
bedaquiline en delamanid. Vanwege een goede effectiviteit in klinische studies zijn ze
goedgekeurd in een zogenoemde ‘conditional approval’ procedure: ze worden dan
toegelaten op de markt op basis van minder evidence dan normaal, vanwege de grote
behoefte aan effectieve(re) medicijnen.
In registratiestudies zijn 312 patiënten behandeld met bedaquiline en 407 patienten
met delamanid (4, 5). Bij dergelijke kleine aantallen is de informatie over veiligheid
beperkt. Daarom zijn goede farmacovigilantie-systemen van belang om nieuwe informatie over bijwerkingen op te pikken.
Bij de introductie van dergelijke nieuwe geneesmiddelen, maar ook bij de toepassing
van nieuwe behandelingsschema’s zoals de verkorte behandeling van MDR-tuberculose, beveelt de WHO ‘active TB drug-safety monitoring and management’ (aDSM)
aan. Hierbij verzamelt men actief en systematisch informatie over patiënten die
behandeld worden om zo bijwerkingen te herkennen, te managen en te melden (6).
Een voorbeeld van internationale samenwerking in geneesmiddelenbewaking is het
project PAVIA (Pharmaco Vigilance Africa). Daarin werkt Lareb samen met KNCV
Tuberculosefonds, AIGHD (Amsterdam Institute for Global Health) en Afrikaanse
partners. PAVIA wordt gefinancierd door de European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP). Het project beoogt de geneesmiddelenbewaking van
nieuwe tbc-middelen te versterken in Tanzania, Ethiopië, Eswatini (voorheen Swaziland) en Nigeria.
Meer informatie: www.pavia-project.net
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