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Van

_____

J@maastrichtuniversity ni>
Verzonden: dinsdagl5 augustus 201712:56
Aan: IGZ (mdpunt@kz.nl)

CC: ]@gmail.com)
Onderwerp: onderzoek IGZ naar tapering strip.org
Bijiagen: V375_Dutch_website_sel ling_tapering kits_Pharmi_1 2-july-201 7.pdf

Geachte mevrouw/mijnheer,

The Pharmaceutical Journal meidde op 10 augustus dat de IGZ onderzoek doet naar de website van het User
Research Center van de Universiteit Maastricht www.taperingstrip.org’ en schreef hierover al eerder op 12 juli2. 1k
ben nauw bij dit onderwerp betrokken en wordt in beide artikelen genoemd. Daarom vroeg 1k me af ofuinhet
kader van uw onderzoek behoefte hebt aan nadere toelichting of informatie. Als dat zo is, dan willen

r1die nauw bij dit project is betrokken, en ikzelf, die graag aan u geven. 1k ben telefonisch bereikbaar opi
We zijn in ieder geval benieuwd naar uw bevindingen en naar de wijze waarop u die wereldkundig zult

ma ken.

met vriendelijke groet, mede namensH],

LZZZI
projectleider Tapering Cinderella Therapeutics
user Research Centre
Maastricht universitair Medisch Centrum+
Vakgroep Psychiatry enPsychologie
Postbus 616 LZ_E_i
6200 MD MAASTRICHT
httijs://urc.mumc.maastrichtuniversity.nI/

E-maiI:T@maastrichtuniversity.nl
Taperingstrips: www.taperingstrip.nl

1. Andalo, D. Dutch tapering kits website investigated by Dutch Health Care Inspectorate.
Pharmaceutical Journal, 10 augustus 2017. www.pharmaceutical-journal.com/20203376.article

2. Andalo, D. Dutch website selling tapering kits for coming off antidepressants launches English-language
version.
Pharmaceutical Journal, 12 july 2017. www.pharmaceutiCal-journal.Com/20203159.article
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Psychiatric drugs

Dutch website selling tapering kits for coming off antidepressants
launches English-language version
The Pharmaceutical Journall2 JUL 2017 By Debbie Andalo

Patients in the UK will be able to buy kits containing prescription-only medicines from the
website without a prescription, but the MHRA warns that self-medication is potentially
risky.

Source: Norma Jean Gargasz I Alamy Stock Photo

Tapering strips are available for weaning patients off lithium (pictured) and tramadol, among other
antidepressant and sedative medicines

An English-language version of a Netherlands-based website which sells kits to patients to help them wean themselves off
antidepressants and other psychiatric drugs has been launched.

Each kit includes a tapering strip of medication packaged in a roll of small daily pouches. Each pouch is numbered and has the same
or a slightly lower dose than the one before.

Tapering strips — designed for a 2$-day cycle are available for a number of antidepressant, antipsychotic and sedative medicines;
strips for weaning patients off lithium and tramadol are also available.

Patients can use the strips to regulate their dose reduction over time, according to the website; information printed on each pouch
allows them to precisely record and monitor their progress.

MHRA concern

The UK medicines regulator confirmed today (Tuesday ii July) that it is aware of the site, but as it is hosted in the Netherlands it
has no jurisdiction over it.

The Medicines and Kealthcare products Regulatory Agency (MHRA) has, however, contacted the Dutch regulatory organisation, the
Medicines Evaluation Board, to discuss the site.

A MHRA spokesman explained that it is open to a UK patient to buy a kit from the website. Because the purchase is being made
outside the normal UK drug supply chain, a UK prescription is not required — even though the strips are made up of prescription
only medicines (POMs).

7/13/2017
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“Although POMs can be imported for personal use, self-medication is potentially risky and we advise against this,” he said.

Dutch initiative

The new website is an English-language version of an established Dutch site, which has been developed in a collaboration involving
pharmacist Paul Harder from the Regenboog Apotheek, the charity the Cinderella Therapeutics Foundation and the user research
centre at the department of psychiatry and psychology at the University of Maastricht. All are based in the Netherlands.

Harder told the Pharmaceutical Journal that medication would not be prescribed to patients in the UK without a prescription.

He said: “Patients in the UK should ask their doctor to fill in an order form on the website, this serves as a prescription. The GP
must sign the form and provide their medical registration number along with contact details.”

However, Harder was not able say how he would verify the credentials of the person signing the form, as no formal arrangement had
been made with the medical profession in the UK.

He added that he would be contacting officials in the UK to discuss this further but admitted that in the meantime the website could
potentially be open to abuse.

Dr Peter Groot, from the university’s user research centre, said it had decided to launch the English-language version of the site
following contact with lobby groups and individuals in the UK who are campaigning for more help to support patients who want to
be weaned off psychiatric drugs.

He told The Pharmaceutical Journal: “This is something that we had planned for some time ago. This problem [weaning patients
safely off psychiatric drugs] has been known for a long time. The problem for doctors and pharmacists is that the right medicines for
tapering are not [readily] available.”

A statement on the university’s website points out that Cinderella Therapeutics is a non-profit foundation and works with volunteers
with the aim of making ‘stepchild’ drugs available to patients at an affordable price.

The university’s user research centre and the charity have no financial interest in the development or provision of tapering strips, the
statement claimed.

In the UK the doctors’ trade union, the British Medical Association, has been campaigning for more support for doctors for helping
to wean patients off drugs prescribed to treat psychiatric disorders — including guidance on tapering medicines.

A change.org.uk petition by James Moore who has personally battled to come off drugs prescribed to treat his depression and
anxiety calls on the UK government to allow tapering strips to be made available to help patients weaning themselves off
psychoactive drugs. It has attracted 2,072 signatures.

Moore said: “This is groundbreaking work from a highly respected academic institution and it needs support and for the regulators
to get properly engaged rather than focus on prohibition. Patients have little option when they withdraw and the Royal College of
Psychiatrists found that 63% of people taking antidepressants suffer withdrawal effects and many suffer for prolonged periods.
There are even cases where users have taken their own lives because of the severity and protracted nature of withdrawal.”

• 13 July 2017. 17.40. This stoly was updated to include comments from Paul Harder and James Moore.

Citation: The Pharmaceutical Journal, PJ July 2017 online, online URI: 20203159

Readers’ comments (2)

• Jenna Power 12 JUL 2017 19:58

“Because the purchase is being made outside the normal UK drug supply chain, a UK prescription is not required — even
though the strips are made up of prescription-only medicines (POMs). “Although POMs can be imported for personal use,
self-medication is potentially risky and we advise against this,” he said.”

Does permitting the import of POMs for personal use still apply to the scheduled drugs they’re supplying - tramadol,
zopiclone, etc?

• James Moore 13 JUL 2017 13:42

I would like to point out that this article is factually incorrect, as is clearly stated on the website for Tapering Strips, a
prescription from a doctor is required in all cases. Without a valid prescription, patients cannot order Tapering Strips.

This is ground breaking and vitally important work and it is important that we report these details accurately.

For the correct information please visit http://www.taperingstrip.org
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Dutch tapering kits website investigated by Dutch Health Care Inspectorate
The Pharmaceutical JournallO AUG 2017 By Debbie Andalo

The Netherlands-based website is under investigation by the Dutch Health Care
Inspectorate just weeks after being launched.

Source: Dutch Health Care Inspectorate

The Dutch Health Care Inspectorate has confirmed that it is in contact with the Medicines and Healthcare
products Regulatory Agency, which has raised its own concerns about the Dutch tapering kits website

Public health inspectors are investigating the recently launched English-language version of a Netherlands-based website selling
tapering kits to patients, which help to wean them otlantidepressarits and other psychiatric drugs.

The Dutch Health Care lnspectorate — the government agency responsible for the safety of its public health system confirmed that
it is looking at whether the website is legal and whether it complies with the statutory requirements of its medicines supply chain.

The Inspectorate has also confirmed that it is in contact with the UK’s medicines healthcare watchdog — the Medicines and
Healthcare products Regulatory Agency (MI-IRA) — which has raised its own concerns about the site.

Details of the investigation came to light just weeks after the website was launched in July 2017.

The site is an English-language version of an established Dutch site that has been developed in collaboration with Paul I-larder, a
pharmacist from the Regenboog Apotheek. the Cinderella Therapeutics Foundation and the user research centre at the department of
psychiatry and psychology at Maastricht University, all of which are based in the Netherlands.

The MHRA has expressed concern about the English-language version but has no statutory jurisdiction over it because it is hosted in
the Netherlands.

The MHRA is worried that UK patients might be able to use the site to buy a kit made up of prescription-only medicines from the
website, going outside the usual UK drug supply chain. The MHRA said that the strips could be purchased without the need for a UK
prescription.

Those behind the site, however, have argued that patients have to fill in an order form signed by their GP with their professional
registration details, which then acts as a prescription.

Soon after its launch, the academic involved in the site — Peter Groot, from the UniversiW of Maastricht — revealed that the site had
already received ‘questions and requests” from the UK, Romania, Denmark, Australia and the United States.

He said the response illustrated that the webs ite was helping to address an unmet patient need.

“All things considered, these first reactions are encouraging for us,” he told The Pharmaceutical Journal last month. ‘They confirm
what we have always thought: that we have been able to develop a solution to an important worldwide problem that people have long
been searching for.”

Citation: The Pharmaceutical Journal, PJ August 2017 online, online DOI: I0.1211/PJ.2017.20203376

http:llwww
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Van: _Dienstpostbus IGZ Qdefect
Verzonden: woensdaq3Oaugustus 2017 15:55

Aan: ]@mhra.gov.uk
Onderwerp: EW: antidepressant tapering kits Regenboog Bavel

Dear

Thank you very much for your email. On behalf of the Dutch Health Care Inspectorate I would like to inform as
follows.

In your mail you have indicated that the MHRA has received an enquiry in connection with the sale of anti
depressant tapering kits from a national newspaper. The kits are designed to assist patients with withdrawal
symptoms from anti-depressant medication. You have asked us for our views on the legality of activities conducted
on this website.

A thorough investigation has showed us that there is no violation of Dutch law for advertising as far as the website is
concerned.
As far as the pharmacy is concerned, the pharmacy in question should evaluate the legal basis for their activities in
the country concerned. If there is no legal basis for their activities in the country concerned they should stop these
activities. If needed for you, you could contact the pharmacy in question to address possible legal matters in relation
to UK law and to indicate whether it is legally permitted to perform these activities. If the activities are a violation of
UK law, then the MHRA can communicate this directly with the pharmacy in question. We would appreciate it when
you could inform us about your communication with the pharmacy.

Best regards,

Inspector

Dutch Health Care Inspectorate IGZ
Ministry of Health, Welfare and Sport
Stadsplateau 1 I 3521 AZ I Utrecht
PD Box 2518 I 6401 DA I Heerlen I The Netherlands

M: + 34jp
Email:

_______

htto://www.igz.nl

Van:

___________

Aan IGZ
cc RIVM --

OndweiRfidepressant tapering kits

Dear all,

To draw to your attention that the Pharmaceutical Journal in UK published an article — see link

http:Hwww. pharmaceutical-iouml .com/news-and-analysis/news/Uutch-website-selling-tapering
kits-for-coming-off-antidepressants-la u nches-english-lanquaqe-version/20203 1 59.article
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Best wishes,

I Enforcement Groupi
MHI-<A 151 Buckingham Palace Road I 5 - M -268 I London I
Phone ÷44 (0) 20 I Mobile +44 (0)

From:HRA
Sent: 19 July 2017 08:50
To @Igz @igz_ni>
Cc @rivm_nb
Subject: FW: antidepressant tapering kits

Dear.

I am writing to you both and hope you may be able to assist — if necessary, please forward to the
most relevant colleague.

MHRA has received an enquiry in connection with the sale of anti-depressant tapering kits from a
national newspaper.

The kits are designed to assist patients with withdrawal from anti-depressant medication

The website is in the Netherlands - http://www.cinderella-tx.orq/nl/

Welkom bij Cinderella Therapeutics

www.cinderella-tx.orq

Cinderella Therapeutics is de eerste not profit organisatie in Nederland die nieuwe
stiefkindgeneesmiddelen ,weeskindgeneesmiddelen

I would be grateful for your views on the legality of activities conducted on this site.

Many thanks,

I Enforcement Groupi
MHRA 1151 Buckingham Palace Road I 5 - M -268 I London I
Phone +44 (0) 20 I Mobile +44 (0)

2
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Interest has also been shown by the campaign for -

Antidepressant withdrawal - campaigning to help users stop

www.jfmoore.co.uk

Raise awareness of the difficulties users face when they want to stop taking
psychoactive drugs. Encourage and support conversations between users, mental
health

This email and any files transmitted with it are confidential. If you are not the intended recipient, any
reading, printing, storage, disclosure, copying or any other action taken in respect of this email is prohibited
and may be unlawful.

If you are not the intended recipient, please notif,i the sender immediately by using the reply function and
then permanently delete what you have received. Incoming and outgoing email messages are routinely
monitored for compliance with the Department of Health’s policy on the use of electronic communications.

For more information on the Department of Health’s email policy, click

DlllermsAndConditions

3
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Van: IGZ
Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 13:27
Aan _Dienstpostbus IGZ Farmaceutische bedrijven IGZ —

. ) IGZ
CC: [GZ1)
Onderwerp: RE: 20170824- beoordelingsnota Taperingstrips

Hallo

Er is ook nog een vraag van de MHRA binnengekomen rond dit onderwerp, zie bijiagen. Zie bijgaand ook mijn
antwoord aan de MHRA, zoals afgestemd met . Willen jullie dit antwoord aan van
de MHRA sturen. Alvast dank.

Groet,

Deafl”],

In your mail below you have indicated that MHRA has received an enquiry in connection with the sale of anti
depressant tapering kits from a national newspaper. The kits are designed to assist patients with withdrawal
from anti-depressant medication. You have asked us for our views on the legality of activities conducted on
this website.

A thorough investigation has showed us that there is no violation of Dutch law for advertising as far as the
website is concerned. As far as the pharmacy is concerned, the pharmacy in question should evaluate the
legal basis for their activities in the country concerned, If there is no legal basis for their activities in the
country concerned they should stop these activities. If needed for you, you could contact the pharmacy in
question to address possible legal matters in relation to UK law and to indicate whether it is legally permitted
to perform these activities. If the activities are a violation of UK law, then the MHRA can communicate this
directly with the pharmacy in question. We would appreciate it when you could inform us about your
communication with the pharmacy.

Best regards,

Van:
Verzonden: woensdag 23 augustus 2017 17:16
Aan:IGZ
Onderwerp: FW: antidepressant tapering kits Regenboog Bavel

Bestej

Ter info de juridische input van . Ben benieuwd wat de utkomst is van jullie overleg morgen.

G roet,

—

Van: IGZ
Verzonden: woensdag 23 augustus 2017 11:04
Aan 1GZ _Dienstpostbus IGZ JZ team GMT IGZ
Onderwerp: RE: antidepressant tapering kits Regenboog Bavel

Dag,

Op deze termijn kan ik hier niet induiken (en[ZJ is met vakantie): ik werk nog een halfuur

_____

en bespreking is morgen, naar ik begrijp.

_________________________

Als ik het goed heb, gaat het over verkoop van zelfzorgstrips via eenwebsite
-

Is dat de website van Cinderella? (Cinderella is wel bekend bij me, van paar jaar
terug vm iaIt buften de r&kJifè van het verzoek In je antwoord focus je je echter op de
‘pharmacy’ (Regenboog). Hoe dan ook, bi] verkoop moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan van
Gnw en de Reqeling Gnw. 1k beqrijp dat edit met FB en hebt afqestemd dusli1
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Voor wat betreft de kern van de boodschap aan MHRA: ik zou dan wel uitleggen waarom 11.1 Wob1

Van: GZ1)
Verzonden: woensdag 23 augustus 2017 10:16
Aan _Dienstpostbus IGZ JZ team GMT
Onderwerp: antidepressant tapering kits Regenboog Bavel

Hallo

I.

I

Zie onderstaande vraag van de MHRA over de tapering antidepressant strips van de regenboogapotheek te
Bavel. 1k heb hierover intern bij FB en metE] afstemming gehad. Komende donderdag wordt het besproken
in reclame team, die reactie zal 1k dan nog toevoegen aan onderstaande mail. Mijn voorstel voor
beantwoording is hieronder in geel weergegeven; graag jullie input.

JEEZZZZ
EZ Zi
hs

Vafl.
.

_____________

Verzonden: woensdag 19 juli 2017 17:19
Aan 1GZ

__________

CC:
Onderwerp: RE: antidepressant tapering kits

Dear all,

@mhra.gov.ukl

To draw to your attention that the Pharmaceutical Journal in UK published an article — see link

coming-off-antidepressants-Iaunches-english-language-version/202031 59.article

Best wishes,

Overigens wijs ik er op —11.1 Wob
-:

I Enforcement Groupi
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MHRA I 151 Buckingham Palace Road I 5 - M -268 London I
Phone ÷44 (0) 2t Mobile +44 (0)

From:MHRA
Sent: 19 July 201708:50
To:
Cc:EE @rivm.nl>
Subject: FW: antidepressant tapering kits

Dear ,

I am writing to you both and hope you may be able to assist — if necessary, please forward to the most
relevant colleague.

MHRA has received an enquiry in connection with the sale of anti-depressant tapering kits from a national
newspaper.

The kits are designed to assist patients with withdrawal from anti-depressant medication

The website is in the Netherlands - http://www.cinderella-tx.or/nl/
Welkom bij Cinderella Therapeutics
www.cinderella-tx.org
Cinderella Therapeutics is de eerste not profit organisatie in Nederland die nieuwe
stiefkindgeneesmiddelen,weeskindgeneesmiddelen

I would be grateful for your views on the legality of activities conducted on this site.

Many thanks,

______________

I— I Enforcement Group
MHRA 151 Buckingham Palace Road I 5 - M -268 I London
Phone ±44 (0) 20 (P).

Interest has also been shown by the campaign for -

Antidepressant withdrawal - campaigning to help users stop
www.jfmoore.co.uk
Raise awareness of the difficulties users face when they want to stop taking psychoactive drugs.
Encourage and support conversations between users, mental health

Van:
Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 13:16
AanfGZ__

___

Onderwerp: RE: 1708 2534, onderzoek IGZ naartaperingstrip.org 1 WÔb—E)

HoiZ

Geen op- of aanmerkingen.

Van: IGZJj.
Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 12:57
Aan [GZ
Onderwerp RE 1708 2534 onderzoek IGZ naar taperingstrip org (11 1 Wob

Hoi
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Zie bijgaand het antwoord dat 1k wil versturen aan de MHRA. Heb iii nog op- of aanmerkingen, hoer graag van
je.

Groet,

Van:iGZ’1)
Verzonden: dinsdag 29 augustus 2017 12:58
Aan IGZ) _D ienstpostbus IGZ Reclametoezicht
CC [GZJ 1)

________

Onderwerp: RE: 1708 2534, onderzoek IGZ naartaperingstrip.org

HoiZ..

1k stuurde je vanmorgen al de uitkomst van ens WO-RcT, namelijk dat we geen overtreding van de Gnw
m.b.t. reclame hebben gezien.

Maat gezien de onderstaande mallwisseling moet er nog wel een reactie naar de melder, en naar
de afdeling persvoorlichting van de IGZ.

Aangezien 11.1Wöb E

1k hoor graag als we nog jets voor je kunnen betekenen.

Groet,

Van: IGZ
Verzonden: woensdag 16 augustus 2017 13:55
Aan IGZ 9)
Onderwerp: FW: 1708 2534, onderzoek IGZ

Hol

1k stuur hem door naarE1 we zijn beide triage inspecteur. en 1k hebben er gisteren al over gesproken.
Dit is een casus die we moeten bespreken in het werkoverleg van volgende week donderdag ] agendeer
jij het ter bespreking in het WO-Rct, met jouw standpunt erbij?

Alvast bedankt.

Groet,

Van: _Dienstpostbus IGZ LMO ProMo
Verzonden: woensdag 16 augustus 2017 13:53
Aan:FGZ]
CC: _dienstpostbus IGZ Persvoorlichting
Onderwerp: FW: 1708 2534, onderzoek IGZ naartaperingstrip.org fWoa 1)

Hoi:

Als triage inspecteur ProMo wil je hiernaar kijken? Betreft o.a. de Regenboog apotheek. In de cc de
dienstpostbus Persvoorlichting.

Dank en qroetjes,
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Van: meIdpunt@igz.nl [mailto:meldpunt@igz.nlJ
Verzonden: dinsdag 15 augustus 2017 14:20
Aan: _Dienstpostbus IGZ LMQ ProMo; _dienstpostbus IGZ Persvoorlichting
Onderwerp 1708 2534 ondetzoek IGZ naar taperingstrip org (lii Wób

Hoi collega,
FB heeft me naar jullie atdeling verwezen, er komen vragen binnen over een artikel dat gepubliceerd is in the
Farmaceutical Journal waarin gesproken wordt over een onderzoek dat door de IGZ wordt uitgevoerd.
Omdat het publicatie betreft, hebben we persvoorlichting hierbij betrokken. Graag de beantwoording
overnemen van het Meldpunt en afstemmen met woordvoering IGZ.
Hartelijk dank, groetE]

Met vriendelijke groet,

<meldpunt@igz.nl>

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Meldpunt IGZ
Postbus 2680 3500 BR I Utrecht

T088 1205000
F088 1205001

Date sent: Aug 15, 2017 1:40 PM
To: _Dienstpostbus IGZ Meldpunt <meldpunt@igz.nl>
CC: _dienstpostbus IGZ Persvoorlichting <persvoorlichting@igz.nl>
Subject: RE: 1708 2534, onderzoek IGZ naartaperingstrip.orgib

Hoi

Dit onderwerp lijkt me eigenlijk meer jets voor Reclametoezicht (ProMo).

Met vriendelijke groet,

Toezichteenheid Farmaceutjsche bedrijven Inspectie voor de Gezondheidszorg Stadsplateau 1 3521 AZ
Utrecht
Postbus 2518 6401 DA I Heerlen

M: .:TE7.]

http://www.igz.nI

Van: meldpunt@igz.nl [mailto:meldpunt@igz.nlJ
Verzonden: dinsdag 15 augustus 2017 13:28
Aan: _Dienstpostbus IGZ Farmaceutische bedrijven
CC: _dienstpostbus IGZ Persvoorlichting
Onderwerp 1708 2534 onderzoek IGZ naar taperingstrip org Ill Wob

Webs ite moet zijn: http://www.taperingstrip.org/

Best collega,
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Onderstaande e-mail is binnengekomen bij het Meldpunt, graag beantwoording van onderstaande e-mail van
het Meldpunt overnemen. Het Meldpunt sluit de call at.
1k heb persvoorlichting in de cc’ gezet, omdat er een artikel in de Pharmaceutical Journal gepubliceerd is en
omdat er zojuist een teletoongesprek naar hun hierover is doorgezet.
Zie de onderstaande links in de e-mail.

Groetjes -:—1

Met vriendelijke groet,

<meldpunt@igz.nl>

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Meldpunt IGZ
Postbus 2680 I 3500 BR I Utrecht

T 088Jfl
F088 1205001

15-08-2017 12:57 Mailimport,: Sender: .@maastrichtuniversity.nl Date sent: Aug 15, 2017 12:56 PM
To: “IGZ (meldpunt@igz.nl)” <meldpunt@igz.nl>
CC gmail com) <T@gmail com>
Subject: onderzoek IGZ naar taperingstrip.org

Geachte mevrouw/mijnheer,

The Pharmaceutical Journal meldde op 10 augustus dat de IGZ onderzoek doet naar de website van hot User
Research Center van de Universiteit Maastrichtwww.taperingstrip.orgl en schreef hieroveral eerderop 12
juli2. 1k ben nauw bij dit onderwerp betrokken en wordt in beide artikelen genoemd. Daarom vroeg ik me af of
u in het kader van uw onderzoek behoefte hebt aan nadere toelichting of informatie. Als dat zo is, dan willen
JJ die nauw bij dit project is betrokken en ikzelf die graag aan u geven 1k ben telefonisch

bereikbaar op 06EE We zijn in ieder geval benieuwd naar uw bevindingen en naar de wijze waarop u
die wereldkundig zult maken.

met vriendelijke groet, mede namens.3,

projecUeider Tapering Cinderella Therapeutics User Research Centre Maastricht Universitair Medisch
Centrum÷ Vakgroep Psychiatry en Psychologie Postbus 616 6200 MD MAASTRICHT
https://urc.mumc.maastrichtuniversity.nl/
E-mail: @maastrichtuniversity.nl
Taperingstrips: www.taperingstrip.nI

- Andalo, D. Dutch tapering kits website investigated by Dutch Health Care lnspectorate.
Pharmaceutical Journal, 10 augustus 2017. www.pharmaceutical-journal.com/20203376.article

- Andalo, D. Dutch website selling tapering kits for coming off antidepressants launches English-language
version.
Pharmaceutical Journal, 12 july 2017. www.pharmaceutical-journal.com/202031 59.article Inklappen

Van: _Dienstpostbus IGZ Farmaceutische bedrijven
Verzonden: dinsdag 29 augustus 2017 15:02
Aan — .t - —
CC:
Onderwerp: RE: 20170824 - beoordelingsnota Taperingstrips
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Ia, de informatie zou oak onder de vraagsteller in WPM opgenomen kunnen warden, maar met een IT
werkproces is terug kunnen vinden meer gegarandeerd. FB had er nag niet veel aan gedaan, omdat het idee

1k had wel al
uitgezocht dat de vermelde link naar de website niet klopte. Wi] hebben bijgaande e-mail van.

Vriendelijke groeten,

—

Van: _Dienstpostbus IGZ Meldpunt
Verzonden: dinsdag 15 augustus 2017 13:28
Aan: _Dienstpostbus IGZ Farmaceutische bedrijven
CC: _dienstpostbus IGZ Persvoorlichting
Onderwerp 1708 2534 onderzoek IGZ naar taperingstrip org 111 Wob

Website moet zijn: http://www.taperingstrip.org/

Beste collega,

Onderstaande e-mail is binnengekomen bij het Meldpunt, graag beantwoording van onderstaande e-mail van
het Meldpunt overnemen. Het Meldpunt sluit de call af.
1k heb persvoorlichting in de ‘cc gezet, omdat er een artikel in de Pharmaceutical Journal gepubliceerd is en
omdat er zojuist een telefoongesprek naar hun hierover is doorgezet.
Zie de onderstaande links in de e-mail.

GroetjesE]

Met vriendelijke groet,

<meldpunt@igz.nl>

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Meldpunt IGZ
Postbus 2680 I 3500 BR I Utrecht

T088[EJ
F088 1205001

15-08-2017 12:57 Mailimport,:
Van: [mailtoj@maastrichtuniversity.nl]
Verzonden: dinsdag 15 augustus 2017 12:56
Aan: _Dienstpostbus IGZ Meldpunt
CC gmailcom)
Onderwerp: onderzoek IGZ naar taperingstrip.org

Geachte mevrouw/mijnheer,

The Pharmaceutical Journal meldde op 10 augustus dat de IGZ onderzoek doet naar de website van het User
Research Center van de Universiteit Maastricht www.taperingstrip.org1 en schreef hierover al eerder op 12
juli2. 1k ben nauw bij dit onderwerp betrokken en wordt in beide artikelen genoemd. Daarom vroeg ik me at of
u in het kader van uw onderzoek behoette hebt aan nadere toelichting of informatie. Als dat zo is, dan willen

——

die nauw bij dit project is betrokken en ikzelf die graag aan u geven 1k ben telefonisch
bereikbaar op 06 We zijn in ieder geval benieuwd naar uw bevindingen en naar de wijze waarop u
die wereldkundig zult maken.

met vriendelijke groet, mede namens
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projectleider Tapering Cinderella Therapeutics
User Research Centre
Maastricht Universitair Medisch Centrum÷
Vakgroep Psychiatry en Psychologie
Postbus 616
6200 MD MAASTRICHT
https://urc.mumc.maastrichtuniversity.nl/
E-mail: @maastrichtuniversity.nl
Taperingstrips: www.taperingstrip.nl

Andalo, D. Dutch tapering kits website investigated by Dutch Health Care Inspectorate.
Pharmaceutical Journal, 10 augustus 2017. www.pharmaceutical-journal.com/20203376.article

Andalo, D. Dutch website selling tapering kits for coming off antidepressants launches English-
language version.
Pharmaceutical Journal, 12 july 2017. www.pharmaceutical-journal.com/202031 59.article

Van:!GZ])
Verzonden: dinsdag 29 augustus 2017 14:37
Aan _Dienstpostbus IGZ Farmaceutische bedrijven IGZ
CCJGZ -

Onderwerp: RE: 20170824- beoordelingsnota Taperingstrips

Yes

_____,

Dat idee had ik ook al feen IT werkpoces aanmaken) want nu is niets terug te vinden in WPM, terwijl we toch
als IGZ het een en ander overwogen hebben en standpunten hebben ingenomen. Maar wist niet hoe het zat
met het FB onderzoek naar de strips etc. Heb je de mail/vraag van nog? Anders heb ik die vanuit
de LMO ProMo dienstpostbus.

Dank je! Hang je onze nota er dan ook onder?

Groetjes,

Van: _Dienstpostbus IGZ Farmaceutische bedrijven
Verzonden: dinsdag 29 augustus 2017 14:12

— ii. —

CC 1Z ZZZ
Onderwerp: RE: 20170824- beoordelingsnota Taperingstrips

Hoi

Wij hebben in de dienstpostbus FB inderdaad een submap aangelegd waar we dit aan toe zullen voegen. Het
lijkt me echter goed om hier in WPM een IT-werkproces voor aan te laten maken, om e.e.a. makkelijk terug te
kunnen vinden. Omdat naar ik begrijp de bal nu bij FB ligt, zal ik dit wel even aan het Meldpunt vragen.

Vriendelijke groeten,

Van: IGZ
Verzonden: dinsdag 29 augustus 2017 13:26
Aan:lGZ
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CC: IGZ _Dienstpostbus IGZ Farmaceutische bedrijven
Onderwerp: FW: 20170824- beoordelingsnota Taperingstrips

Hoi

1k belde je net, maar kreeg je voicemail dus 1k zet het if op de mail.

Bijgevoegd het standpunt van reclametoezicht inzake Taperingstrips. Als 1k het goed

J Maar ik neem aan
voor de volledigheid ook bijgevoegde

Dank je!
Groetjes,

Van:IGZj
Verzonden: dinsdag 29 augustus 2017 13:02
Aan IGZ JJjJ]I)
Onderwerp: 20170824 - beoordelingsnota Taperingstrips

Hoi[J

Moet 1k deze nota nog ergens (behalve op mijn eigen schijf) archiveren?

nota in dit dossier opslaan.

interne nota-
Aan WO-RCT
Van [ZZZEZ]
Via
Kopie
Onderwerp Beoordeling vraag ZIN taperingstrips

1 Inleiding
Maandag 15 augustus 2017 stuurdejJ (Cinderella therapeutics User Research Centre
MUMC en vakgroep Psychiatry en Psychologie van het MUMC) een mail ter informatie naar het meldpunt
over een artikel in The Pharmaceutical Journal van 10 augustus (bijlage). In dit artikel wordt aangegeven dat
de IGZ onderzoek doet naar de website1 van het User research Centre. Deze mail is naar ons gestuurd en in
c.c. naar persvoorlichting.

Dinsdag 16 augustus 2017 stuurde adviseur geneesmiddelenzorg van het Zorginstituut
Nederland (ZiN), per e-mail de vraag of de informatie en een filmpje op de website www.taperingstrip.nl is
toegestaan.

2 Behandelvoorstel
Hieronder geef ik de resultaten van een vooronderzoek van deze informatie. Op basis daarvan kom 1k tot een
voorstel voor verdere aanpak.

Taperingstrips zijn niet geregistreerd als een geneesmiddel en bevatten
niet geregistreerde doseringen.
Voor diverse geneesmiddelen is het bekend dat het beter is om het gebruik van het middel af te bouwen i.p.v.

1 Navraag bi] FB leert dat er door F5 nog geen onderzoek is gestart. Er is slechts gemeld dat de melding is
binnengekomen.



Doc. 3

rigoureus te stoppen. Dat kan namelijk tot ernstige verschijnselen Iijden. Om die reden zijn er taperingstrips in
de handel voor antidepressiva, antipsychotica, sedativa en overig (morfine, tramadol, methadon en lithium
carbonaat).

Taperingstrips zijn Baxterstrips die een opeenvolgende reeks van doseringen van een geneesmiddel
bevatten, waarbij de dosering steeds lager is. Doelstelling is om zo het gebruik van het geneesmiddel af te
bouwen teneinde te kunnen stoppen met het betreffende geneesmiddel. In de afbouwschema’s en dus ook in
de strips, worden doseringen gebruikt welke niet als een geregistreerde dosering beschikbaar zijn.
Bijvoorbeeld bij fluoxetine worden in het afbouwschema onder andere de sterktes 30, 10 en 5 mg gebruikt,
terwiji er alleen fluoxetine producten met de sterktes 20 en 60 mg zijn geregistreerd.

In de afbouwschema’s en dus ook in de Taperingstrips warden doseringen van geneesmiddelen
gebruikt die magistraal warden bereidt
Op de website taperingstrips.org wordt gemeld dat deze doseringen door de Regenboog Apotheek te Bavel
worden bereid. Op de website taperingstrips.nl kan men ook de betreffende strips bestellen en wordt je
doorgelinkt naar de website cinderella-tx.org. Op deze site staat ook een Engelstalige procedure en
aangegeven dat je ook vanuit het buitenland deze strips kunt bestellen.

Cinderella Therapeutics heeft de logistiek van Taperingstrips overgenomen en de bereiding en
verzending gebeurt door/vanuit de Regenboog apotheek te Bavel.

is vrijwilliger en projectleider Tapering Cinderella Therapeutics bij het User Research
center, een onderdeel van de afdeling Psychiatrie en Psychologie van het MUMC. Ze hebben op dit moment
2 projecten op hun website (under Construction) staan:

1. Sinds 2016 hebben zij het project Tapering opgezet door Cinderella Therapeutics overgenomen.
https://urc.mumc.maastrichtuniversity.nI/

2. Stigma app; het ontwikkelen van een stigmavragenlijst voor de PsyMateTM app, die erop gericht is de
negatieve impact van publiek stigma en zelfstigma te verminderen.

Eind 2010 is Cinderella Therapeutics opgestart, een non-profit organisatie Cinderella richt zich op middelen
die niet of onvoldoende beschikbaar zijn voor patiënten: dergelijke verwaarloosde uitvindingen noemt
Cinderella stiefkindgeneesmiddelen Directeur isL ] afkomstig van INO Bestuursleden zijn

• r’v’”’

I

____ _____ _______

•

_______ ___________________ _____________

•
- --‘

De productie van de strips gebeurt door de regenboogapotheek van ] met als verzendadres
antwoordnummerZJ Bavel. Op dit antwoordnummer is Regenboog Apotheek Bavelgevestigd
metals verantwoordelijk apothekerj.

Reclame op http://taperingstrip.nI
Registrant is het Maastrichts Universitair Medisch Centrum.
Bij een bezoek aan de website valt op dat er veel intormatie over de zin van atbouwschema’s staat
beschreven en de behoefte die taperingstrips hier invult. Ook staat de discussie omtrent de beperkte
vergoeding door zorgverzekeraars beschreven. Op dit moment vergoed alleen Achmea de strips. In de
rubriek ‘taperingstrips — welke medicijnen” wordt een You Tube filmpje getoond
https://wwwyoutube.com/watch?v=usYn2UBNtkA Dit betreft een testimonial van een Engelse die de
meerwaarde van taperingstrips in zijn algemeenheid beschrijft en benoemt haar persoonlijke ervaringen met
taperingstrips met valium. Ze benoemt hierbij de mogelijkheid voor het bestellen van taperingstrips vanuit de
UK en dat deze dan door de Regenboogapotheek naar de UK worden verstuurd.

Op de toelichting bij het recept/bestelformulier staat de taperingstrips uitsluitend op recept te verkrijgen zijn en
het door de arts ondertekende recept/bestelformulier naar de regenboogapotheek meet worden gefaxt. De
taperingstrips worden dan naar bet huisadres van de patient gestuurd.

Verder staat op de website een bezwaar/klachten procedure beschreven inclusief te downloaden voorbeelden
die men naar de zorgverzekeraar kan sturen voor het geval doze taperingstrips niet vergoed.

a. Juridisch kader
Artikel 84 lid 1 Gnw
Reclame voor dan wel gunstbetoon met betrekking tot een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning
is verleend, is verboden.
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Recent is een annex reclame en gunstbetoon bij de circulaire “handhavend optreden bij collegiaal
doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ 201 6-01 -IGZ” gepubliceerd.
https:fiwww.igz.nI/lmages/Annex%2oreclame%2Oen%2oguntstbetoon_tcm294-379043. pUt
De Gnw maakt geen onderscheid wie reclame maakt; zowel de bereidende apotheker als de niet-bereidende
apotheker die het geneesmiddel aan de patient ter hand stelt, mag geen reclame maken. Een apotheker die
eigen bereidingen collegiaal doorlevert, mag we! bedrijfsreclame in algemene zin maken voor zijn diensten,
tenzij hiermee ook (in)direct reclame wordt gemaakt voor (specifleke) geneesmiddelen. Of sprake is van
rec!ame, zal van geva! tot geval moeten worden beoordee!d. De geadresseerde,de inhoud, opmaak,
presenta tie en context waarin de uiting wordt gedaan, zijn factoren die van invloed z!jn op de vraag of sprake
is van reclame. Een uiting met een puur informatief karakter valt buiten het kader van de Gnw.

b. Voorstel aanpak

______________ ________________________________________

• 111 Web -
. i

zzzz
a

I

a

E]
Voorgeteld wordt omjjjWob”””
[ZZZIZZZZZ

c. Betrokkenheid andere IGZ onderdelen nodig?
Ja, team Farmaceutische Bedrijven.

d. Externe expertise nodig?
Nee

3 Behandel voorstel / plan van aanpak
1. Melding bespreken met FB en initiatief voor verder onderzoek bij FB Ieggen,iT1j..

2. ZiN antwoord sturen dat het onderzoek verder door FR wordt gedaan.

Besluit WO-RCT d.d. 24 augustus 2077
Er is onvoldoende aanleiding cm een overtreding van de Gnw mbt reclame te constateren. belt het ZiN
hierover op.

29 augustus 2017: telefonisch contact gehad met en bovenstaande toegelicht.
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Van; IGZ
Aan: Dienstoostbus IGJ Meldpunt
Cc:
Onderwerp: RE: 17092504,
Datum: vrijdag 29 september 2017 16:09:52

Ha11o

1k heb j ondertussen bericht, dat de IGZ geen overtredingen heeft geconstateerd. 1k kan/zal dit nog
met een brief bevestigen. Een ovb vanuit het Meldpunt is daarmee wellicht wat overbodig geworden.

Vriendelijke groeten,

—
Oorspronkelijk bericht

Van: meldpunt@igz.nl [rnailto:meldpunt)igz.nlj
Verzonden: vrijdag 15 september 2017 14:54
AanIGZ
CC:
Onderwerp: 1709 2504,

Beste

Vandaag belde I naar aanleiding van zijn e mail die inmiddels in WPM staat onder —

(caI1’.:

De heer vraagt naar de stand van zaken, hij heeft nog niks vernomen en was aanvanketijk geIrriteerd hierover.
Heb dhr. inmiddels uitgelegd dat het nog in behandeting is.

Er is geen activiteit voor een brief! ovb aan dhr. aangemaakt.
ikhebde heer uitgetegd dat ik verwacht dat een reactie misschien nog wel even op zich laat wachten

I niet benoemd naar melder) dat begnjpt hij flu H onderstreept nogmaals wat hij ook in zijn
mail had gezegd, dat hi] graag toetichting geeft waar het onduidelijk is.

1k hoop dat er snel vervolgactie mogelijk is en dhr. in elk geval eentussentijdse stand van zaken krijgt. Zijn
contactgegevens staan in de e mail zijn telefoonnummer is 06 E ....J
@j hebjou cc gezet omdat ik aanneem dat de ovb uiteindelijk door het meldpunt zal worden erstuurd

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

<meldpunt@igz.nl>

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Meldpunt IGZ
Postbus 2680 3500 BR Utrecht

T088 1205000
F 088 1205001

15-09-2017 14:27’’ , AE: Overlegd voorleggen aan1. Hi] is nog tot half
volgende week-

.

Dhr. teruggebeld dat ik nog geen antwoorden heb, dat de zaak is beoordeeld en bi]
de afdeling klaarligt voor een bespreking bij de afdeling. Excuses gemaakt dat hi] niet binnen de gestelde
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termijn van 4 weken reactie krijgt

15-09-2017 13:58 Heeft auto ovb verkeerd begrepen, had al met 10 dagen uiterlijk reactie
verwacht. Uitgelegd dat ik niet duidelijk zie wat er aan de hand is en dat we met hem contact opnemen hierover.

b 09 2017 12 28c call
O6
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I
Van: _Dienstpostbus IGJ Qdefect
Verzonden: vriidaq 29 september 2017 16:06
Aan Matrtd1t Uñi&it

CC

_____

@gmail corn)

Onderwerp: RonderzoekIGZnaar taperingstrip.org; IGZ melding 2004016

Geachte

Via het Meldpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg ontvingen wij uw bericht. Excuus als door de
vakantieperiode de beantwoording hiervan wat anger op zich laten wachten dan wellicht voor u wenselijk was.
Aan de hand de door u verstrekte informatie is door mijn collega’s onderzocht, of er met deze werkwijze wordt
voldaan aan de eisen van de Geneesmiddelenwet en de Regeling Geneesmiddelenwet. De conclusie was, dat er
geen aanwijzingen zijn, dat dit niet het geval is. Zoals u heeft geconstateerd en aangegeven, heeft de IGZ hierover
vragen gekregen van de Britse Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). De Britse overheid kan
namelijk (onder meer op basis van de Wet Handhaving Consumentenbescherming) een verzoek tot handhaving
indienen, als er naar hun mening sprake is van de regels voor reclame voor geneesmiddelen, zelfs als er wordt
voldaan aan de Nederlandse regels hiervoor. Wij hebben de MHRA ondertussen laten weten dat wij geen
overtreding van de Nederlandse wet hebben geconstateerd. Dit antwoord was voor hen voldoende. Van onze zijde
is er op dit moment dan ook niet direct behoefte aan nadere toelichting van uw zijde.

Met vriendelijke groet,

Inspecteur

Toezichteenheid Farmaceutische bedrijven
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Stadsplateau 1 I 3521 AZ I Utrechi
Postbus 2518 I 6401 DA I Heerlen

ciz ni
tti:77vww.igz.ni

Van — 1@maastrichtunlversity ni]
12:56

Aan: _Dienstpostbus IG] Meldpunt
CC: i©gmail.com)
Ondéréöñ?JérzOëk IGZ naar taperingstrip.org

Geachte mevrouw/mijnheer,

The Pharmaceutical Journal meldde op 10 augustus dat de IGZ onderzoek doet naar de website van het User
Research Center van de Universiteit Maastricht www.taperingstrip.org’ en schreef hierover al eerder op 12 juli2. 1k
ben nauw bij dit onderwerp betrokken en wordt in beide artikelen genoemd. Daarom vroeg ik me af of u in het
kader van uw onderzoek behoefte hebt aan nadere toelichting of informatie. Als dat zo is, dan willen --

die nauw bij dit project is betrokken en ikzelf, die graag aan u geven 1k ben telefonisch bereikbaar op 06
We zijn in ieder geval benieuwd naar uw bevindingen en naar de wijze waarop u die wereldkundig zult

ma ken.

met vriendelijke groet, mede namens
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projectielder Tapering Cinderella Therapeutics
User Research Centre
Maastricht Universitair Medisch Centrum+
Vakgroep Psychiatry en Psychologie
Postbus 616 1)
6200 MD MAASTRICHT
https ://u rc. mu mc. m aa stri chtu niversity.nl/
E-mail: 1@maastrichtuniversity.nl
Taperingstrips: www.taperingstrip.nl

1. Andalo, D. Dutch tapering kits website investigated by Dutch Health Care lnspectorate.
Pharmaceutical Journal, 10 augustus 2017. www.pharmaceutical-journal.com/20203376.article

2. Andalo, D. Dutch website selling tapering kits for coming off antidepressants launches English-language
version.
Pharmaceutical Journal, 12 july 2017. www.pharmaceutical-journal.com/20203159.article

2
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IGJ’Jn:oprichtin

Onderwerp: FW: Voorbereiding Bestuurlijk Overleg NVvP - IG]
Datum: maandag 5 maart 2018 10:22:51
Bijiagen: imaae003.ona

Annex+pereaistreerd+adeouapt+alternptief.odf
Circulaire÷Handhavend÷pptreden÷bii+cpIleaiael+doorleveren+van+eiien+bere....odf
Overzicht KNMP halve sterktes.D&

Ha

Zelfs zonder gebeld te hebben kreeg 1k bijgaand al toegezonden. Bi] wie kan ik een reactie ophalen? Lijkt me
wel jets om goed voor te bereiden.

Overigens had 1k niet scherp dati’ de directeur is, het Iijkt me niet dat een agenda direct met haar
afgestemd wotdt, maar Of is dit expliciet algesproken? Andets voor de toekomst het advies om dit
via te laten lopen.

G roe I

Met vriendelijke groeten,

MSc

Senior adviseurj IGZ1
Domein Maatschappelijke Zorg

Inspectie Gezondheidszory en Jeugd in oprichting
Stadsplateau 1 I 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen

T 088 120 5000
F 088 120 5001
M 0€NWP
E kipj,nl

Van:.. 1@nwp.net1
2Ui8 10:14

Aan: IGJ
OndeivetP?’PWTV6ieiding Bestuurlijk Overleg NVvP - IG]

Geachte

l.v.m. het ontvangen afwezigheidsbericht van stuur 1k onderstaande mail aan u door t.b.v. het Bestuurlijk
overleg aanstaande woensdag.

Met vriendelijke groet,

Senior Verenigingssecretaresse
T:J

)nvvp net

U
W: www.nvvo.net

Aanwezig: ma tim yr
Nederlandse Vereniging

voor Psychiatrie
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Beeld VJC 2018 banner

Van: NWP
Verzonden: maandag 5 maart 2018 10:11
Aanrj @1gm I t gj n I>

nvvp.net>

Onderwerp: EW: Voorbereiding Bestuurlijk Overleg NVvP - IGJ

Geachte

Hierbij stuur ik u de punten/ stukken die de NVvP graag met de IGj wil bespreken woensdag 7 maart a.s..

De Circulaire+Annex van 1GJ
In de zomer van 2017 publiceerde de inspectie een annex bij de Circulaire Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren
van eigen bereidingen door apothekers’. Dc circulaire en annex beschrijven dat per heden collegiaal doorleveren alleen is
toegestaan wanneer er geen geregistreerde adequate alternatieven beschikbaar zijn.
Geregistreerd adequaat alternatief definjeert de inspectie als alle binnen Nederland geregistreerde geneesmiddelen, waarin
dezelfde werkzame stof is verwerkt, in dezelfde toedieningsvorm, en dezelfde sterkte. Daarnaast verstaat de inspectie onder
geregistreerd adequaat alternatief ook, wanneer binnen Nederland geregistreerde geneesmiddelen nagenoeg dezelfde
werkzame stof (hetzelfde actieve deel van de werkzame stof, maar bijv. een andere zout- of estervorm) bevatten, nagenoeg
dezelfde toedieningsvorm hebben (bijv. tabletten in plaats van capsules), nagenoeg dezelfde sterkte hebben of een sterkte.
waarmee de vereiste dosering ook kan worden bereikt (bijv. vier tabletten in plaats van één tablet).
Deze circulaire heeft tot gevolg dat de GDS-bedrijven (Geneesmiddelendistributiesystemen) een aantal hele tabletten, halve
sterkte’ van een collegiale bereider, niet meer mogen leveren. In bijgaande tabel heeft de KNMP aangegeven welke
geneesmiddelen uit het assortiment van de magistrale bereiders zullen gaan. Het alternatief betekent in de meeste gevallen
het halveren van de dubbele sterkte, met alle risico’s van dien. Het GDS-Platform en de KNMP hebben de IGJ gewezen op
de consequenties van dit handhavend optreden. De IGJ heeft aangegeven bij haar standpunt te blijven.

Onze zorgen
De commissie medicatiebeleid wijst erop dat het beleid van IGJ ten aanzien van doorgeleverde bereidingen leidt tot
medicatieonveiligheid. Vanwege de tendens om lagere doseringen te gebruiken, nemen de doorgeleverde bereidingen met
lage dosering een belangrijke plaats in. Door het beleid van IGJ zullen mensen de tabletten moeten breken. Dit draagt grote
risico’s op fouten en daarmee gepaarde medicatieonveiligheid met zich mee. Met name voor een aantal subgroepen
patiënten, zoals kinderen, ouderen en mensen met mentale kwetsbaarheid. De laatste groep gebruikt baxter medicatie, maar
met het nieuwe beleid kan de baxter niet meer kant en klaar worden geleverd omdat tabletten eerst moeten worden
gebroken.

Vraag m.b.t afbouw
Daarnaast een vraag n.a.v. dit beleid. De NVvP heeft samen met het NHG, KNMP en Mind een concept
‘Consensusdocument afbouwen SSRIs en SNRIs’ opgesteld. In dit document wordt voor patiënten met een verhoogd risico
op problemen bij afbouwen, een athouwschema geadviseerd waarin met name in de laatste fase van athouwen kleinere
doseringstappen worden gemaakt. De geadviseerde doseringen zijn in de huidige situatie niet allemaal beschikbaar en
sommigen zijn alleen beschikbaar in drank- of druppelvorm. Deze vormen zijn volgens de werkgroep echter niet wenselijk,
omdat er veel doseringsfouten mee worden gemaakt en het niet patidntvriendelijk is om een patient die gewend is pillen te
slikken eerst over te zetten op een drank en vervolgens weer op pillen.
Vraag: Geldt in bovenstaand geval ook de circulaire, in de zin dat als et met een geregistreerde sterkte kan worden
uitgekomen via drank- of druppelvorm, er geen doorgeleverde bereiding mag worden gemaakt? Of geldt de circulaire alleen
voor therapeutische doseringen en niet in het geval van athouw?

Met vriendelijke groet,

Senior Verenigingssecretaresse
1: 030

(nvvpnet
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W: www.nvvp.net
Aanwezlg: ma tim yr

Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie

Beeld VJC 2018 banner

Van: (Eigj,nI>

Datum: 1 maart 2018 cm 18:15:17 CET

Aan I(nvvp_net>

Kopie IMCEAMAILTO I+2EhiIhorst+40nvvp+2Enet(frd shsdir ni>

Onderwerp: Voorbereiding Bestuurlijk Overleg NVvP - IGi

Beste

Op woensdag 7 maart staat er een bestuurlijk overleg ingepland tussen de IG] en de NVvP.
De vorige keer hebben wij samen de agenda voorbereid. 1k hoot graag of 1k ook dit keet contact
kan opnemen met u voor het opstellen van de agenda?
En zoja, of u morgenochtend in de gelegenheid bent om hier even over te bellen.

Met vriendelijke greet,

Senior adviseur/domeinsecretaris
Domein Maatschappelijke Zorg

Inspectie Gezondheidszotg en Jeugd in oprichting
Stadsplateau 1 I 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518, 6401 DA Heerlen

U 06
E jQjjj

Van:r” i@nvvp.net]
Verzónden: woensdg tñ?f2018 14:26
Aan: IGJ in oprichtinj]
Ondeiwerp: uevestiging ENvP-IGJ, woensdag 7 maaft van 16.30-18.QOu

Dag E1
Graag wil 1k het bestuurlijk overleg tussen de NVvP en de IGj bevestigen voot woensdag 7 maart van I 6.30u
tot I 8.OOu.
Het overleg zal plaatsvinden ten kantore van de NVvP, Domus Medica te Utrecht.

Namens de NVvP zullen aanwezig zijn:
——

‘ voorztter

1 bestuurslid

— ] directeur

De optie van 14 maart kan komen te vervallen.
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Wil je woensdag 7 maart noteren in de agenda’s van , en

E.ZZ1
Met vriendelijke groet,

E
Senior Verenigingssecretaresse
T: 030
E @nvvp.net
W: www.nvvp.net
Aanwezig: ma tim yr

Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie

Beeld VJC 2018 banner

U

1 Bif ondertekening gebtuiken wif de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van de
volksgezondheid en dejeugdhulp.

1 In our signature, we use the organisation name referred to in laws within the area of public health
and youth care.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of rut bericht abusievelijk van u
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvsardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden ann het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

1 Bij ondertekening gebruiken wU de organisatienaam genoemd in de wetten op hat terrein van de
volksgezondheid en de jeugdhulp.

1 In our signature, we use the organisation name referred to in laws within the area of public health
and youth care.



10.2.e Wob, tenzij anders is vermeld.

Dcc. 7.

Van: IGJin oprichting,
Aan:
Onderwerp: FOiiöIire doorgeleverde bereidingen
Datum: donderdag 22 maart 2018 20:45:08
Bijiagen: imaae004,ono

Annex+perepistreerd+edepupet+plternptief.Ddf
Circulaire+Handhpvend+ootreden+bii+colleniael+doorleveren÷van+eioen+bere....o&
Overzicht KNMP helve sterktes.odf

Volgens mij had ik de bijiagen bet meegestuurd.

Groet,

Met vriendetijke groet,

Afdelingshoofd

++++

Afdeling Farmaceutische bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
+++

M06 I
E ]@tgJ ni

Verzonden met BlackBerry Work

Van ni>
Datum: donderdag 22 mrt. 201$ 5:20 PM
Ann

____________ _____

Onderwerp: FW: Overleg inz circutaire doorgeleverde bereidingen

Dag

Wij spraken elkaar al even over deze onderwerpen: doorleveren eigen bereiding en zijdelings over

afbouwmedicatie. Vanmiddag heb ik telefonisch contact gehad met van de NVvP

hierover. Heb kort samengevat ons standpunt proberen over te brengen, zij van haar kant. Zij wil graag
gebruik maken van het aanbod om hier vanuit de NVvP (commissie medicatie, dus ik denk

over in gesprek te kunnen met een ter zake deskundige vanuit de GJ. Doel zou dan zijn:
inzichtelijk maken knelpunt NVvP, toelichten standpunt/visie GJ.

Wil jij laten weten ofjij en/of een collega vanuit jouw afdeling daarvoor beschikbaar is? Vanuit NVvP

hoor ik nog wie vanuit hen aansluitfen).

Vg.

Van T?I@nwp net]
Verzonden vrljdä 9 maaft 2U1Z1

Aan: IGJ inoprichtingl
Ondeiwerp OV Iêihz circuIaire doorgeleverde bereidingen



Doc. 7.

Beste

Afgelopen woensdag heeft er een bestuurlijk overleg tussen de NVvP en de IGJ plaatsgevonden.
Vanuit de NVvP is de circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door
apothekers’ ter sprake gebracht. Wij maken ons namelijk zorgen over tie uitwerkingen die dit beleid heeft.
Bovendien vragen wij ons af in hoeverre dit beleid ook van toepassing is op doseringen die nodig zijn voor afbouw.
Graag zou ik hierover met je willen overleggen. Kunnen we hiervoor op korte termijn een telefonisch overleg
inpiannen?

Met vriendelijke groet,

9
Nederlandse Vereniging

voor Psychiatrie

MA
Beleidsmedewerker
T:030 M:06
E (3nvvp.net W: www.nvvp.net
Aanwezig:
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Doc. 8.

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Dag

Betreft de Circulaire doorleveren. Voor dit
onderwerp kun je wat FB betreft bet best schakelen met

Groet,

Van:
1

Verzonden:maandagl2 maart 2018 13:28
AanIGJ
OndeiWerp: FWEvTaagvähüit2örginstituut

H a

Op basis van mijn informatie van:

Tapering is het afbouwen van medicatie met behuip van zogenaamde medicatierollen met het
doel am medicatie in een bepaalde periode afte bouwen en onthoudingsverschijnselen te
verminderen/ dan wel te voorkomen.

De vraag IijkttO - i en meet
specifiek bij zijn aldeling 1 1.1 VJ ).

Algemeen zou je nag kunnen stellen dat wij71 I Wob

@, eens?

Hartelijke groet,

Hoofd Eerstelijnszorg IGZ1

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van VWS
Stadsplateau 1 3521 AZ I Utrecht
Postbus 2518 I 6401 DA I Heerlen
Management ondersteuner__— I cigi.nl I Oc

T 08

wj.ii.flI
Twitter: IGJnl

P. . -

—

RE: vraag vanuit Zorginstituut
maandag 12 maaft 2018 14:02:34
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Zie en hoot het IGJ-verhaal: Gezond vertrouwen

Komt u binnenkort op bezoek bif de IG]? Vergeet dan niet om een ge/dig identiteitsbewifs mee te
nemen. Dit heeft u nodig voor een ID-controle bij de balie van bet Stadskantoor. Dit is een
veiligheidsmaatregel van de Rijksoverheid.

In het kader van het flexwerken, werk 1k ook we! eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die
tijdstippen een mail van mu ontvangen. Voel u niet geroepen deze direct te beantwoorden. 1k ontvang
uw reactie greag op een later voor u passend moment.

Van:F’
Ven rt 2018 12:27
Aan
cc F
On& -- , - . .. ..fZOififti

Dag

VãIt bUftéñ de reikwijdte van het verzoek

___________________________________________

Hèt tdd iéñ dág vanuit het ZIN. Z zoeken collega’s b lGJ die met hen kunnen meedenken over het
onderwerp “albouwen van antidepressiva middels tapering” (zie de onderste e-mail).
Is dat iets wat mensen binnenjullie afdelingen zoLiden kunnen/willen doen? Of past dat niet?

Hoor gra
Groeten,

Van:IGj
Verzndét:doi1cIërdagWmaart 2018 15:48
Aan:IGJ
CC:IGJ
Ondèi-veip: RtE: UVerdrächt werkzaamheden accounthouderschap Zorginstituut

HoT

Hebje onderstaande verzoek doorgezet naat mijn opvolger,I
ft buiten de reikwijdte van het verzoek

Vriendelijke groet,

Van ]zinI ni]
Verzài*Ien: maandag 5 maatt iI55
Aan:JGJ

Ondërwerp: : vet rac wer aam e en accounthouderschap Zorginstftuut

Beste

________

Graag zouden mijn collega’s ent I in contact komen
met collega’s bij jullie over het onderwerp “ati5àüwen van antidepriva middels
tapering”. Het is namelijk zo dat wij al een poosje hierover in gesprek zijn met partijen.

__—
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•

•. •:
we in

met een of meer van jouw f en oplossingsgericht met
ons willen meedenken. Kun jij een bruggetje voor ons slaan?

Alvast bedankt,

Groet,

Sector Zorg
Zorginstituut Nederland
Eekholt 4 I 1112 XH I Diemen
Postbus 320 I 1110 AH I Diemen

T +31 (0)20I:;.J
F +31 (0)20 797 85 00
M +31 (0)6

http : //www.zorginstituutnederland. ni
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Doc. 9.

Van: iJ
Aan: I_zinI.nl
Cc: NL
Onderwerp: Fverdrht werkzaamheden accounthouderschap Zorginstituut
Datum: dinsdag 13 maart 2018 13:02:15

Best

Vaftuiten de reikwijdte van hetverzoek
Wat betreftjuflie vraag om in contact te komen met collega’s over het ondeRverp “afbociwen van
antidepressiva middels tapering” het voloende,
Vanuit IGJ kan (zie cc), b de afdeling Farmaceutische Bedrijven, in de
loop van de volgende week contact opnemen.
Kanje m nog laten weten wat de contactgegevens zn van de persoon met wie z dan het beste kan
schakelen?

Alvast bedanktl

Vriendelke groet,

Adviseur

Afdeling Bestuursondersteuning en Beleidsregie
Inspectie Gezondheidszorg en 3eugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 I 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518 I 6401 DA I Heerlen

1
t4. Z

ii1.nl
https://www.iLnl
Twitter: @IG]nl

Zie en hoot het IGJ-verhaal: Gezond vertrouwen

Van:IGj’’’”’
VerzöndEfl:dbiiderdãg maart 2018 15:48
Aan:ZjNL
CC:IUj
Ondéwëip:RE:UVerdracht werkzaamheden accounthouderschap Zorginstituut

Hoi

‘!]tT

Vriendelijke groet,

Van: 1znI.n1J
Verzohlen: maandS maart’7UTh1T: 55
Aan: IGJ.

Heb je onderstaande verzoek doorgezet naar mijn opvolger,

vanT,



Dcc. 9.

accounthouderschap Zorginstituut

Beste

Graag zouden mijn collega’s en in contact komen
met collega’s bij jullie over het onderwerp”afbouwen van anfidepressiva middels
tapering”. Het is namelijk zo dat wij al een poosje hierover in gesprek zijn met partijen.
111 — . — -

-

Graag in
contact komen met een of meer van jouw collega’s die creatief en oplossingsgericht met
ons willen meedenken. Kun jij een bruggetje voor ons slaan?

Alvast bedankt,

Groet,

Sector Zorg
Zorginstituut Nederland
Eekholt 4 1112 XH I Diemen
Postbus 320 I 1110 AH I Diemen

I
F +31 (
M +31 (

I-
I

‘www7r)roinctitl ii itnr1rlndnI
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Van:
Aan: JGJ
Onderwerp: W:anuit Zorginstituut

Datum: dinsdag 13 maart 2018 08:44:01

Dac

Zie de vraag vanuit het Zorginstituut:
Graag zouden mifn collega’s

- -

‘ en in contact komen
met collega’s bif jullie over het onderwerp “afbouwen van antidepressiva middels
tapering’ Het is namelijk zo dat wij al een poosje hierover in gesprek zijn met part,jen.
iti

.

....,.:.._

.. . . .. .... ... z. . Graag zouden we in
contact komen met een of meer van jouw collega’s die creatief en oplossingsgericht met
ons wi/len meedenken. Kun jif een bruggetje voor ons slaan?

Kan 1k aan hen doorgeven dat ze met jou hierover kunnen afstemmen? En dan ook al noemen dat ze
wellicht het CBG zouden kunnen betrekken?

Hoot gra
Groeten,

DibbéI met doc. 8
verzonden mäandag 12 maart 2018 14 03
Dubbél met doc 8 -

oiiterweip:RhTwaag vanuit Zorginstituut

verzonaen: maanuy i maaft 2018 13:28
thët Uö8 -— . -

nderwerp: bW: vraag vanuit Lorginstituut



Doc. 10

DUbbéI inétdöc.8
VéiófldEth:iJerciag maart 2018 15:48
Dubbél rñéfdac.8

Dubbel met doc. 8
Verzonden: vrljdag 9 maart 2018 12:27
Dubbel met doc. 8 . .•

Onderwerp: k-W: vraag vaiiUitns

Dubbel met doc. 8

I

onaéhérpI ROVêrdracht werkzaamheden accounthouderschap Zorginstituut



Doc. 10

Dubbël met doc. 8 en 9

Dubbelmetdoc.8 .
- .

Verzonden: maanclag maar U13 11:55
Dubbel met döcJ8 —

Onderwerp: RE:OVeTdi WeikIiden accounthouderschap Zorginstituut

Dubbel met doã -
—
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Eli lagen:

Dag

IGJ -

1GJ
Nay. voorbespreking over NVvP/doorleveren
maandag 26 maart 2018 15:45:25
Circulaire+Handhpvend+pptreden+bjj+cplleaiaal÷dooilevereii÷ypn+eipen+bere....pdf

gematigder/gedifferentieerder afbouwbeleid mogelijk te maken.

Over beide onderwerpen is afgesproken door mij met beleidsmedewerkerjj

van de NVvP dat hier vanuit de IGJ met de NVvP gesproken kan warden. Ter uitwisseling
standpunten/beelden/knelpunten/ervaringen.

Vanuit de NVvP verwacht ik nog te vernemen wie namens hen teen ter zake kundige
psychiater uit hun wetenschappelijke geledingen bijv.) hierover met ons wil spreken. Aan

de hand daarvan passen wij onze vertegenwoordiging aan.

Specifiek over abouw antidepressiva:

Dit was de initiele vraag/omschrijving vanuit NVvP:
Vraag m.b.t. afbouw
Daarnaast een vraag n.a.v. dit beleid. De NVvP heeft samen met het NHG, KNMP en Mind een concept
‘Consensusdocument athouwen SSRI’s en SNRI’s’ opgesteld. In dit document wordt voor patiënten met een
verhoogd risico op problemen bij afbouwen, een afbouwschema geadviseerd waarin met name in de Iaatste
fase van athouwen kleinere doseringstappen worden gemaakt. De geadviseerde doseringen zijn in de huidige
situatie niet allemaal beschikbaar en sommigen zijn alleen beschikbaar in drank- of druppelvorm. Deze vormen
zijn volgens de werkgroep echter niet wenselijk, omdat er veel doseringsfouten mee worden gemaakt en het
niet patiëntvriendelijk is om een patient die gewend is pillen te slikken eerst over te zetten op een drank en
vervolgens weer op pillen.
Vraag: Geldt in bovenstaand geval ook de circulaire, in de zin dat als er met een geregistreerde sterkte kan
worden uitgekomen via drank- of druppelvorm, er geen doorgeleverde bereiding mag worden gemaakt? Of
geldt de circulaire alleen voor therapeutische doseringen en niet in het geval van afbouw

- Hiet een stukje van een ggz-nieuwssite:

https://www.ggznieuws.nl/home/taperinestrips-atkicken-van-antidepressiva-moet

vergoed-worden/

- Hier de link naar de (volgens mij meest actieve) club die zich hier mee bezighoudt:

http://taperinRstrip.nI/

Vriendelijke groet,[.

jllnspectievoordeGezondheidszorgl

Afdeling geestelijke gezondheidszorg
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Oak de - - -. v van antidepressiva (vanuit bijv. ggz en huisartsenpraktijk) is een actueel
onderwerp vanuit de NVvP. Op dit onderwerp is lobby gaande am een
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Datum
14 maart 2018

10.2.e Wob

agenda

Inspectie Gezondheidszorgen Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Omschrijving 2-wekelijks overleg nieuwe circulaire
Vergaderdatum en -tijd 2032018, 11:0012:30
Vergaderplaats 19D
Kopie aan

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
T 088 120 50 00
F 088 120 50 01
www.igz.nI

Inlichtingen bij

@iqz.nI

6. Vraag van Zorginstituut over “afbouwen van antidepressiva middels
tapering” (bijlage 2)

Pagina 1 van 1
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Doc. 14.

Van: IGJ

Verzonden: vFijdaq 2rraï201 8 13:53
Aan: iGJ

Onderwerp: RÈ: ÖverIeg inz cÏrculaire doorgeleverde bereidingen

Beste

stuurde onderstaande e-mail door. Een soortgelijke vraag over afbouwing van antidepressiva
medicatie via tapering heb ik vorige week ontvangen via Zorginstituut Nederland.11.1

Alvorens het Zorginstituut te bellen had ik jou graag hierover
gesproken. Ik zie dat er nog mogelijkheden zijn in jouw agenda komende maandag tussen 15.00 uur en 16.00 uur
(zelf heb ik om 16.00 uur een afspraak) en komende donderdag tussen 14.30 en 16.00 uur. Zal ik een afspraak
inplannen voor volgende week?

Met vriendelijke groet,

Inspecteur Geneesmiddelen zonder Handeisvergunning

Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 1 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518 1 6401 DA Heerlen

M gsm :

e-mail :

______

httns://ww.icij.nl

Van: IGJ
Verzöndefl dônderdag 22 maart 2018 20:44
Aan: IGJ
CC:IGJ
Onderwérp: RE: Overleg inz circulaire doorgeleverde bereidingen

Ha dossierhouder is (cc). Denk goed als zij aansluit.

Groet,

Met vriendelijke groet,



Dcc. 14.

++++

Afdeling Farmaceutische bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
+++

E iigj .nl

Verzonden met BlackBerry Work

Van:
Datum:_donderdag 22 mii. 2018 5:20 PM
Aan:
Onderwerp: FW: Over1eg ii:i,z circïlii doorgeleverde bereidingen

Dag,

Wij spraken elkaar al even over deze onderwerpen: doorleveren eigen bereiding en zijdelings over
afbouwmedicatie Vanmiddag heb ik telefonisch contact gehad met1van de NVvP hierover Heb kort
samengevat ons standpunt proberen over te brengen, zij van haar kant. Zij wil graag gebruik maken van het aanbod
om hier vanuit de NVvP (commissie medicatie ) over in gesprek te kunnen met een ter
zake deskundige vanuit de IGJ. Doel zou dan zijn: inzichtelijk maken knelpunt NVvP, toelichten standpunt/visie IGJ.
Wil jij laten weten of jij en/of een collega vanuit jouw afdeling daarvoor beschikbaar is? Vanuit NVvP hoor ik nog wie
vanuit hen aansluit(en).

Vg.r.4

Van: ‘. . ]nvvo.net]
Verzöîiden: vrij ag maa 20Ï8Ï2: 1
Aan IGJ
OndeiWerp: OVFlinz circulaire doorgeleverde bereidingen

Beste!

Afgelopen woensdag heeft er een bestuurlijk overleg tussen de NVvP en de IGJ plaatsgevonden.
Vanuit de NVvP is de circulaire Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers ter
sprake gebracht. Wij maken ons namelijk zorgen over de uitwerkingen die dit beleid heeft. Bovendien vragen wij ons af in
hoeverre dit beleid ook van toepassing is op doseringen die nodig zijn voor afbouw.
Graag zou ik hierover met je willen overleggen. Kunnen we hiervoor op korte termijn een telefonisch overleg inplannen?

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker
T: 1
E@nvvp.net W: www.nvvp.net
Aanwezig: ma, di, do, vr

voor Psychiatrie

2
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Dcc. 15

Van: IGJ
Aan: GJ -—

Onderwerp: RE: Ovedeg inz circulaire doorgeleverde bereidingen
Datum: vrijdag 23 maart 2018 08:23:52
Bijiagen: imaae0o3ona

H
______

a

Met hetzelfde onderwerp (afbouwen van antidepressiva middels tapering ) kwam Zorginstituut
Nederland ookalvorigeweek 111

-

_____________
______ ________

Dit punt heb ik afgelopen dinsdag besptoken in ons intern Circulaire overleg metJ:f en

_____

waarbij we 1hebben ingebeld De uiteindelijke conclusie is dat ik[” ga bellen met
de mededeling dat volgens de wet collegiaal doorleveren niet is doorgestaan. De circulaire beschrijft
de uitzonderingen waarbij de inspectie niet handhavend zal optreden. Dit is het geval als er geen
geregistreerd adequaat alternatief is zoals ook vermeld in de Circulaire. Deze kaders gaat IG] i.o. niet
verder uitbreiden. Als men hieraan iets wil wijzigen is het advies om contact op te nemen met VWS
(beleidsdirectie GMT).

In het interne overleg kwamen we a) tot de cDnclusie dat er op dit moment vermoedehjkl I I

______________________________________________

Zowe I Zo rgi n stitu Ut

Nederland als NVvP hebben nu op verschillende wijze contact gezocht met IG] i.o..

1k begrijp dat er een gesprek gaat plaats vinden met NVvP. 1k zal eetstj benaderen alvorens te
reageren richting Zotginstituut. Wellicht mogelijk dat Zorginstituut Nederland ook aansluit bij het
gesprek.

Groet,

Van:IGJ
Verzöiidea:ddnderdag22 maart 2018 20:45
Aan:IGJ
OndérWerp:ThW: Uideg inz circulaire doorgeleverde bereidingen

Volgens mij had 1k de bijiagen noet meegestuurd.

Groet,

Afdeling farmaceutische bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting

Met vriendelijke groet,

++++

+++



Doc. 15

E @igj.nI

Verzonden met BlackBerry Work

Dubbelmetdoc 14
Datum: donderdag 22 ma 2018 5:20 PM
Dubbe mefdoc 14

___________

Dubbel met dcc 14

_________________

DUb met dO.
verzonclen:v?ijaag Yhiaàif2U1 i:ii
pubeImetooc:i4

________

DUbbél met dcc. 14
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Dag____

GJ
RE:Overleg nz circulaire doorgeleverde bereidingen-tapering van antidepressiva-voorstél voor verdere adies
vrijdag 30 maaft 2018 14:05:29
imaoepp3.ono

Dank voorje bericht met procesvoorstel. Akkoord om dit zo te doen. Je kunt contact zoeken met de
NVvP via , met haar sprak ik eerdet over dit onderwerp.

Vg.

Van:1GJ1
Verzondenddi,derda 29 maaft 2018 17:22
Aan:IG]
Ondérwerp:Uverleg hz ircuIaire doorgeleverde bereidingen-tapering van antidepressiva-voorstel voor
verdere acties

Beste

Ste rktes die
kunnen worden bereikt met het delen van geregistreerde tabletten waarvan de breukstreep is
gevalideerd vallen onder een geregistreerd adequaat alternatief en er is in dat geval geen reden voot
collegiaal doorleveren.1

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

Doc. 17.

Beleidsadviseur

Zoals afgelopen maandag al besproken laat de wet11.1 niet toe dat eigen bereidingen worden
doorgeleverd. Een apotheker mag alleen bereidingen maken voor eigen patiënten.l

tapering van antidepressiva medicatie besproken.

-1k zal het Zorginstituut Nederland vragen of zij deze informatie kunnen aanleveren. Zoals eerder al
bericht hadden zij dezelfde vraag als de NVvP. Het voorstel is om]lJ.l

-Het zou handig zijn als ook de NVvP voor het gesprek bovenvermelde informatie bij IGJ i.o. indient.

We kunnen dan voor het gesprek al naar de documentatie kijken. Indien je het hiermee eens bent, zal



Dcc. 17.

1k dan deze informatie bij de NVvP opvragen of vind je het beter dat iii of een collega van jouw afdeling
dit doet, aangezien jullie het gesprek verder regelen?

-Vertegenwoordigers van de afdeflng FB hebben een regulier overleg met koepels (o.a. organisatie van
fziekenhuis-) apothekers en farmaceutische industrie) die betrokken zijn bij collegiaal doorleveren.
Ook aan hen zal ik vragen hoe zij aankijken tegen de dosering voor het afbouwen van antidepressiva
en of ze onderbouwing voor de door hen voorgestelde dosering kunnen indienen.
Het eerstvolgende overleg is 26 juni. Om een duidelijkere beeld te hebben tijdens het gesprek met de
koepeis zou het fijn zijn als op 26 juni het gesprek met de NVvP is geweest.

Alvorens 1k verdere actie ga ondernemen ontvang 1k graag jouw reactie op bovenstaand voorstel.

Met vriendelijke groet,

Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 I 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518 6401 DA Heerlen

M gsm : +31
e-mail : ici.nl
httos://ww.ici.nl

Van:IGJ
2018 14:09

Aan:IGJ
Onderwerp:Rb uvedeg inz circulaire doorgeleverde bereidingen

Beste , dat is prima, laten we elkaar hier over spreken maandag.

Vg.

Dubbel met dod. 14
Véizonden: vrijdag L3 maart 2018 13:53
Dübbél ñiet döc 14
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Pübhë[Tnétdôi4
Verzonden donddag 12 maart 2018 20 44
Dubbel met dô.14

ëI met dcc. 14
Datum: donderda 22 mit. 201$ 5:20PM
Ometö14
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Dubbel met dcc. 14

Dub

___

verzonden: vrljdag Y maart 2U113 12:11
Ddbbtddci4

Dubbel ñiet dcc. 14



1O.2.e Wob, tenzij anders is vermeld.
Doc. 18

Van:
Aan: lnl.nl
Cc: Dienstoostbus IG] GZH
Ondenwerp: Afbouw van antidepressiva-reactie IG] .0.

Datum: woensdag 4 april 2018 16:38:45

Geachte

van ZIN informeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna
dc inspectie’) reeds over uw verzoek om in contact te komen met de inspectie i.v.m. ‘athouwen van
antidepressiva middels tapering’. In haar e-mail decide zij tevens mede datt1

..

-

1k neem aan dat uw vraag betrekking heeft op de Circulaire ‘Handhavend optreden bij coitegiaai doorieveren
van eigen bereidingen door apothekers’ zoals deze op de website van de inspectie staat vermeld. In deze
circulaire staat vermeid dat de inspectie coitegiaai doorieveren van eigen bereidingen door apothekers zal
gedogen ais er o.a. geen geregistreerd adequaat aiternatief is en de farmacotherapeutische rationale is
onderbouwd.

Graag ontvangt de inspectie uw voorstel wat betreft athouwdosering voor antidepressiva aismede een
onderbouwing voor dit voorstel. Dc inspectie zal uw reactie meenemen in de beoordeling betreffende
doseringen die afwijken van de geregistreerde alternatieven voor de athouw van antidepressiva.

Indien mogelijk ontvang ik graag uw reactie vöör 12 april 2018.

Met vriendelijke groet

Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518 6401 DA Heerlen

M gsm:
e-mail :

________

a igj.nl
https:” .igi.nI

03-04-2018 11:35 Mailimport,: Sender:. ‘iizinl.nl Date sent: Apr 3,2018 11:34 AM
To: “meldpunt@igj.nl” <meldpunt ö igj.nl>
Subject: athouw antidepressiva t.a..

Geachte beer, mevrouw,

1k wil graag in contact komen met over bet onderwerp athouw van antidepressiva en toelating
van alternatieve tabletsterktes.
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Met vriendelijke groet,

Zorginstituut Nederland

E1@zintn1’J
1 Bij ondertekening gebruiken wij de organisatienaam genoemd in de wetten op het terrein van de
volksgezondheid en dejeugdhulp.

1 In our signature, we use the organisation name referred to in laws within the area of public health and youth
care.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venvijderen.
Dc Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.



1O.2.e Wob, tenzij anders is vermeld.
Doc. 19.

Van:
Verzonden: woensdaq 4april 2018 16:54
Aan:
Onderwerp: bespreking met NvVP?

Hallo

Er komt een overleg met de NVvP over afbouwdoseringen van antidepressiva

±Z zz
voorstel is dat er in ieder geval een collega van GGZ bij dit gesprek aanwezig is. Ik zal er z..

.. .i. De vraag is
of één van jullie aanwezig wil zijn (: aangezien je van half april tot half mei Vrij bent, is het wellicht niet mogelijk
dat je aanwezig kunt zijn bij de bespreking). Ik kan dan rekening houden met datavoorstellen.

Ter info:
ZIN had de exact dezelfde vraag. Ik heb naar ZIN al een e-mail gestuurd met de vraag wat hun voorstel is voor de
afbouwdosering en of ze een onderbouwing kunnen geven voor hun voorstel (ZIN is niet aanwezig bij de
bijeenkomst). Na ontvangst van jullie reactie en van de afdeling GGZ ga ik data voorstellen voor de bijeenkomst. Ik
zal vragen of ze dezelfde vraag die ik voor ZIN heb uitgezet ook kunnen beantwoorden, bij voorkeur voordat de
bijeenkomst plaats vindt.

Groet,

Van: IGJ
Verzöiidén woensdag 4 april 2018 13:14
Aan:IGJ
Ondérïerp: FW: Overleg inz circulaire doorgeleverde bereidingen

Beste

Hier bericht vanuit de NVvP over wie vanuit hun vereniging aansluit. Hoe zullen we het aanpakken? Doe jij
datavoorstellen aan Wil je dat ik daar een rol in speel c q wil je dat ik bij het overleg aansluit of een
inspecteur GGZ verzoek aan te sluiten?

Vg.’

Van:
- : ,7,l@nvviinet]

---------.-.

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 14:23
Aan:IGJ
Ond&wérp REOvërlég inz circulaire doorgeleverde bereidingen

Beste

Bedankt voor je mail.
Inmiddels weet ik ook wie er vanuit de NVvP bij willen zijn:

- I,psyct e;
en/of ziekenhuisapothekers en
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Wat is handig qua planning: kunnen jullie een aantal datavoorstellen doen?

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker
T: M:

_____

www.nvvp.net
Aanwezig,j

Van:; @igj,nl>
Verzonden: maandag 26 maart 2018 15:49
Aan: :j@nvvp.net>
Onderwerp: RE: Overleg inz circulaire doorgeleverde bereidingen

BesteF],

Vanuit de IGJ is in ieder geval (senior inspecteur farmaceutische bedrijven) beschikbaar voor
overleg met betrekking tot 1. doorlevering en 2. afbouwdoseringen. Afhankelijk van de vertegenwoordiging of
nadere agenda-invulling van jullie kant zal ik ook aansluiten of een of meer collega’s in mijn plaats. Daar komen we
wel uit. Heb je er zicht op wanneer vanuit NVvP bekend is wie aanschuift?

Vg.

voor Psychiatrie

r
r

Â

1

L)ubbel met cioc. 14.

Verzonden: vrijdag 9 maart 2018 12:11
Dubbel met doc 14

2
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Consensusdocument athouwen SSRI’s & SNRI’s
Samengesteld door Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP),
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG),
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)*

5 Gepubliceerd [xx-xx-2018J
;e revisie medlo 2019
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Symptornen van AOS
Onttrekkingssymptomen ontstaan meestal binnen een paar dagen na het stoppen van een
antidepressivum, of (minder vaak) na het verlagen van de dosis. Het optreden van symptomen na

35 meer dan één week is ongebruikelijk. Onttrekkingssymptomen verdwijnen meestal volledig binnen

* vertegenwoordigers:
KNMP: Drs. A. Horikx, H. Jelsma MSc, apothekers
MIND: L.M. Roosjen-de Feiter MSc, Dr. BE. Groeneweg
NHG: Dr. M.i.P. van Avendonk, huisarts niet praktiserend, Dr. H. Woutersen-Koch, arts
NVvP: L. Kurt-Grotenhuis MA, Dr. H. Mulder, ziekenhuisapotheker, Dr. H.G. Ruhe, psychiater

Scope ‘
In de praktijk bestaan er vragen over en is er behoefte aan handvatten voor het afbouwen van
antidepressiva. Dit consensusdocument wil voorzien in deze behoeften en gaat over de afbouw van
SSRI’s en SNRI’s.
Het risico op terugval na het afbouwen van antidepressiva is in veel gevallen verhoogd. Raadpleeg
daarom de betreffende paragrafen over terugvalpreventie in de multidisciplinaire richtlijnen,
zorgstandaarden of NHG-standaarden voor Depressie en ngst.

.1

Achtergronden
Het onderbreken of abrupt staken van antidepressiva kan leiden tot een complex fysiologisch en
neuropsychiatrisch syndroom aangeduid als het antidepressivum-onttrekkingssyndroom (AOS;
‘antidepressant discontinuation syndrome’ (ADS) in het Engels) [Warner 2006]. De verschijnselen die
bij dit syndroom optreden, worden onttrekkingssymptomen genoemd om verwarring met de term
onthouding (‘withdrawal’) te voorkomen dat bij middelenmisbruik en afhankelijkheid voorkomt.’
Het optreden van ACS is mestal (maar niet exclusief) geassocieerd met selectieve serotonine (5-HI)-
heropnameremmers (SSRI’s), serotonine-noradrenaline-heropnameremmers (SNRI’s). Het kan ook bij
tricyclische antidepressiva (TCA’s)2 optreden [Haddad 2007, Lejoyeux 1997, Schatzberg 1997] (label
1).

label 1. In NeçerIaru g uikt SSRI’s en SN RI’s

Se/ect/eve eopnameremmers Seroton/ne-noradrena//ne-heropnameremmers

CitaIoram 20mg Duloxetine 60mg

Escitalopram 10mg Venlafaxine 75mg

Fluoxetine 20mg

Fluvoxamine 50-100mg

Paroxetine 20mg

Sertraline 50mg

Aangegeven doseringen betreffen de minimaal effectieve dosering/dag

Bron: aangepast van [Haddad 2007], Farmacotherapeutisch Kompas (geraadpleegd december 2017)

1



Dcc. 20.1

Utrecht, 25 januari 2018

24 uur als het oorspronkelijke antidepressivum (of een farmacologisch vergelijkbaar middel) wordt
hervat [Haddad 2007]. Het onderscheid tussen onttrekkingssymptomen en een terugval in de
depressie of angststoornis is van belang. Als de symptomen binnen enkele dagen verdwijnen na
herstarten van het antidepressivum of de eerdere dosering zonder klachten is er sprake van

40 onttrekkingssymptomen. Als ontstane stemmings- of angstklachten langer duren dan één week is er
mogelijk sprake van een terugval in de depressie of angststoornis [Warner 2006].

Onttrekkingssymptornen bij SSRI’s en SNRI’s
De meest voorkomende onttrekkingssymptomen zijn duizeligheid, misselijkheid, lethargie, tremor,
anorexie en hoofdpijn. Sommige patiënten ervaren sensorische symptomen (bijvoorbeeld sensaties

45 van elektrische schokken, paresthesieën (gevoelsstoornissen), palinopsie (het lang aanhouden van
nabeelden) of evenwichtsproblemen (Iicht in het hoofd of draaiduizeligheid)). Tevens worden
overgeven, diarree, slaapstoornissen (slecht slapen, nachtmerries) en stemmingsklachten (angst,
somberheid, prikkelbaarheid/irritatie) beschreven [Fava 1997, Haddad 1998, Haddad 2007, Perahia
2005, Rosenbaum 1998]. Zeldzame presentaties zijn extrapiramidale klachten

50 (bewegingsstoornissen) en (hypo-)manie (ontremming) [Haddad 2007]. De stemmingsklachten
worden vaak, ten onrechte, geInterpreteerd als een terugval in de stemmings-of angststoornis. Zoals
hierboven aangegeven, kan het onderscheid gemaakt worden doordat bij onttrekkingssymptomen
de klachten binnen enkele dagen verdwijnen als de medicatie (of de’ioorgaande dosering) wordt
herstart. II..

55 Het Engelse acroniem FINISH kan behulpzaam zijn om de belangrijkste onttrekkingssymptomen van
SSRI’s en SNRI’s te onthouden: Flu-like symptoms, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory
disturbances, Hyperarousal.

Pathofysiologie
De pathofysiologie van ADS is niet goed bekend en rnultifactorieel; er is sprake van verstoringen in de

60 serotonerge transmissie in de synapsspleet en van variabele betrokkenheid van adrenerge,
glutamaterge, dopaminerge, cholinerge enndere routes [Harvey 2014, Schatzberg 1997, Warner
20061[Renoir 2013]. Eén van de hypotheses is dat er n” langerdurend antidepressivagebruik een
zogenaamde downregulatie vanFpostsynaptische (serotonine) receptoren plaatsvindt. Een
alternatieve hypothese is dat het afbouwen van (serotonerge) antidepressiva geassocieerd is met het

65 snel verdwijnen van de blokkade van de presynaptische serotonineheropnametransporters,
waardoor méér serotonine wordt heropgenomen en een relatieve hyposerotonerge
neurotransmissie kan ontstaan [Delgado 2006, Muzina 2010].

‘ -

Vóórkomn van albouwpreblematiek
Er worden zeer uiteenlopende cijfers gemeld over de prevalentie van ADS. Schattingen van de

70 prevalentie bij he’pIotseling staken van antidepressiva lopen uiteen van 20% [Warner 2006], 46%
[Tint 2008] tot 78% [Fava 1997] van de patiënten. Een belangrijke beInvloedende factor lijkt de
halfwaardetijd van het antidepressivum te zijn; bij fluoxetine (halfwaardetijd van de actieve
metaboliet 10 dagen) treden zelden onttrekkingssymptomen op [Rosenbaum 1998, Warner 2006].
In de praktijk Iijkt het erop dat individuen sterk variëren in hun gevoeligheid voor het ervaren van

75 ADS als zij stoppen met antidepressiva. Bij de meeste patiënten zijn AO5-verschijnselen van korte
duur en mild, maar in een minderheid van de gevallen kunnen ze ernstig zijn, meerdere weken duren
en een aanzienlijke ziektelast veroorzaken [Haddad 2007].

2
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Risicofactoren voor AOS
80 Het risico op het optreden van AOS neemt toe als:3’4

- ten tijde van de behandeling hogere doseringen SSRI’s nodig waren voor een therapeutisch effect
[Haddad 2007, Harvey 2014, Ogle 2013][Hosenbocus 2011];
- bij het starten van de medicatie veel bijwerkingen optraden [Harvey 2014, Himei 2006, Schatzberg
1997];

85 - onttrekkingssymptomen werden ervaren bij een gemiste dosis/therapie-ontrouw/drug holiday
[Harvey 2014, Ogle 2013];
- eerdere stoppogingen mislukten [Harvey 2014, Lejoyeux 1997, Muzina 20101.

Athouwen

90 Afbouw ten behoeve van het switchen tussen antidepressiva
Bij switchen tussen antidepressiva vanwege ineffectiviteit is langzaam albouwen van het eerste
antidepressivum onpraktisch, zeker als dit langere tijd zal beslaan. Dit zal namelijk overmatige
vertraging veroorzaken voordat het nieuwe antidepressivum kan worden gestart [Tint 2008]. In
dergelijke gevallen verdient het starten van het nieuwe antidepressivum en het gelijktijdig afbouwen

95 van het oude antidepressivum of een abrupte overschakeling de voorkeur, mits er geen potentiele
interacties dreigen, noch een uitwasperiode vereist is [Harvey 2014]. Zie hiervoor onder andere
http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/SwitchAntidepressants.

Afbouw ten behoeve van het stoppen van het anthepressivurn
Als verdere behandeling met een antidepressivum niet is geIndiceerd, dan is de wijze van afbouwen

100 afhankelijk van de aanwezigheid van risicofactoren voor AO5 vooraf en het optreden en de ernst van
de onttrekkingssymptomen gaandeweg het afbouwproces.
Als er vooraf géén risicofactoren aanwezig zijn, zijn over het algemeen milde onttrekkingssymptomen
te verwachten. Dan volstaat het om de patient en naasten te wijzen op het mogelijk optreden van
onttrekkingssymptomen en het meestal voorbijgaande karakter hiervan.

105 Indien er gaandeweg milde of matige onttrekkingssymptomen optreden kunnen deze symptomatisch
warden behandeld. Slapelosheid kan bijvoorbeeld kortdurend met een benzodiazepine worden
behandeld. ,

Als de onttrekkingssymptomen ernstig zijn, kan het antidepressivum in dosering warden
teruggebracht tot de vorige dosering waarbij geen symptomen optraden. De

110 onttrekkingssymptomen zullen dan gewoonlijk binnen 24 uur verdwijnen. Daarna kan het
antidepressivurn voorzichtiger, met kleinere stappen, worden afgebouwd fzie tabel 3).
Controleer de patient regelmatig om de symptomen te beoordelen.

iI

Maniëren van afbouwen

Er is, op één open-label onderzoek na [Tint 2008], geen systematisch onderzoek naar de beste
115 methode van afbouwen gepubliceerd. Uit het open-label onderzoek bleek dat er geen verschil was in

de mate van optreden van onttrekkingssymptomen tussen afbouwen in 3 versus 14 dagen. Omdat er
in dit onderzoek in beide groepen wel onttrekkingssymptomen optraden, is de enige conclusie die uit
dit onderzoek kan warden getrokken dat äls geleidelijk afbouwen van antidepressiva een
meerwaarde heeft ten opzichte van het direct stoppen, de afbouw aver meer dan 14 dagen moet

120 plaatsvinden [Haddad 2007].
De meeste anderbouwing voor het meer geleidelijk afbouwen komt uit case-reports. Hieruit blijkt
dat 1) abrupt staken onttrekkingssymptomen kan opleveren, 2) die onttrekkingssymptomen
verdwijnen na de herstart van het antidepressivum, en 3) deze onttrekkingssymptomen niet meer
optreden bij een meer geleidelijke afbouw. Bi] sommige individuen is een zeer geleidelijke afbouw

125 noodzakelijk am te voorkomen dat de onttrekkingssymptamen terugkeren [Amsden 1996, Haddad
2007, Kaopawitz 1995, Louie 1996].

3
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Een alternatief voor het tegengaan van onttrekkingssymptomen is het vervangen van de minimaal
effectieve dosering van een SSRI of SNRI naar fluoxetine 2Omg/dag en dit gedurende tenminste 7
dagen te gebruiken. Daarna kan fluoxetine ineens gestopt worden omdat het een zeer lange

130 halfwaardetijd heeft [Benazzi 1996, Giakas 1997, Keuthen 1994].

Begeleiding bij de albouw
Bij de afbouw van de medicatie is de slagingskans mede afhankelijk van de begeleiding door de
behandelaar ten tijde van het afbouwproces. Hierbij zijn voorlichting over mogelijk optredende
symptomen, afspraken over het afbouwtempo, bereikbaarheid voor overleg en geregelde contacten

135 (face-to-face en/of telefonisch) belangrijke onderdelen. Het afbouwtraject moet zo vormgegeven
worden dat daaruit voor de patient de beste beslissingen volgen, in plaats van alleen de vraag ‘hoe
kunnen we de antidepressiva afbouwen?’ te beantwoorden.

Voorbeelden van athouwschema’s

Indien er géén risicofactoren voor AOS zijn
Afbouwen kan plaatsvinden met de geregistreerde sterktes van SSRI’s en SNRI’s waarbij een dosering
boven de minimaal effectieve dagdosering in een periode van 2 weken tot 1 maand wordt
afgebouwd tot de minimaal effectieve dosering. Halveervervolgens de minimaal effectieve dosering
na tenminste 2 weken en staak deze dosering na 2-4 weken (tabel 2). Geef de afbouwstappen
concreet vorm in overleg met de patient.

#

Tabel 2. Afbouwschema bij afwezigheid van risicof o n voorAO

CIT EsCIT FLV SER DUL VLX

Stappen rng/da

1 20 10 100 20 20 50 60 75

Indien er 1 risico[actor(en) aanwezig zijn
Het risico op problemen bij het afbouwen neemt toe bij meer risicofactoren (zie ‘risicofactoren’). In
overleg met de patient (en naasten) kan een keuze voor een voorzichtiger afbouwschema gemaakt

150 worden. Start met de afbouw tot de minimaal effectieve dosering zoals bij de afwezigheid van
risicofactoren. Dit kan m’t de beschikbare laagste doseringseenheden.
In overleg met de patient wordt gekozen voor een snelheid van de daarna te volgen afbouwstappen
(tabel3).
Met uitzondering van fluoxetine hebben alle SSRI’s en SNRI’s een gemiddelde halfwaardetijd <40 uur,

155 wat inhoudt dat binnen 1 week een steady state wordt bereikt. In de schema’s in tabel 2 en 3 wordt
daarom uitgegaan van een snelheid van 1 stap per week, maar men kan beargumenteerd ook kiezen
voor 1 stap per 2 weken.
Gedurende het traject van afbouwen kan op basis van de ervaringen en het optreden van AOS
worden gekozen om de sneiheid te vertragen of om een tussenliggende dosering af te spreken (let

160 hierbij op de niet-Iineaire doseringsstappen).

140

145

2

3

10

0

CIT=citalopram, EsCII=

SER=sertraline, VLX=

25 30 37,5

0 0 0

4



Doc. 20.1
Utrecht, 25januari 2018

FLV PAR SER DUL VLX

Stappen mg/dag

1 20 10 100 20 50 60 75

2 10 5 50 10 25 30 37,5

3 6 3 30 7 15 15 20

4 4 2 20 5 10 10 12

5 3 1,5 15 3 7,5 6 7

6 2 1 10 2 5 4 5
7 1 0,5 5 1 2,5 2 3

8 0,5 0,25 2,5 0,5 1,25 1 2

9 0 0 0 0 0 1

10 ‘K 0
Afbouwdoseringen znberekende doseringen en benaderen een daiing van 10% in de serotonine

transporterbezettingsgraad per stap [Klein 2007, Meyer 2004, Suhara 2003, lakano 2006].

Standaardaanbeveling op basis van de haifwaardetd en steady state is 1 week per stap. Op geleide van

ervaringen en optreden van AOS kan de sneiheid van afbouw worden aangepast en eventuele tussenliggende

doseringen toegevoegd worden (zie ook tekst).

Afkortingen: zie tabel 2.

Het risico op doseerfouten bij het gebruik van een vloeibare toedieningsvorm is groter dan bij het
gebruik van een vaste toedieningsvorm, zeker als de benodigde dosering Iaag is. De bijgeleverde
spuit is veelal niet geschikt om dergelijke kleine volumes afte meten. Daarbij correleert het aantal

175 milligrammen niet met het aantal milliliters dat afgemeten dient te worden [CMR-alert 2006, Ryu
2012, Santen-Reestman 2015]. De beroepsgroepen zien daarom belangrijke risico’s bij het afbouwen
met behulp van vloeibare toedieningsvormen. De beroepsgroepen raden daarom vloeibare
toedieningsvormen in de iaatste fase van de afbouw niet aan.

165 Tabel 3. Afbouwschema hi] 1 rlsicofactor(en) voor AOS

CII EsCIT

170

Benodigde doseereenheden voor athouwscbema’s

Beschikbare laagste doseereenheden SSRI’s en SNRI’s

Tabel 4. In Nederland beschikbare doseereenheden

Cii EsCIT FLV* PAR SER DUL* VLX

Beschikbare laagste 10mg 5mg 50mg lOmg# 25mg5 30mg 37,5mg

doseereenheid deelbaar # #

Vloeibaar/suspensie 40mg/mi 20mg/mi 2mg/mi 20mg/mi

(20 druppels/mI) (2mg/druppel (lmg/druppel) suspensie’’ suspensie”

Geen vioeibare vorm beschikbaar

Doorgeleverde bereiding, niet geregistreerd product

# Niet deelbaar/capsuies
A Suspensie kan niet gedruppeld worden, wei verdund

Afkortingen: zie tabei 2.
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180 Venlafaxine en duloxetine zijn in Nederland alleen in de handel in de vorm van tabletten met
gereguleerde afgifte of capsules. In de productinformatie van venlafaxine- en duloxetinecapsules
staat dat de capsules niet gedeeld , fijngestampt, gekauwd of opgelost mogen worden. De capsules
mogen wel open worden gemaakt, mits de korrels heel blijven. De beroepsgroepen achten
afbouwen met het tellen van korrels, vanwege de kans op rekenfouten, risicovol en raden dit daarom

185 niet aan.

Benodigde doseereenheden voor voorgestelde athouwschema’s

label 5. Benodigde doseereenheden

CII EsCII

Benodigde

Iaagste dosis

tablet (niet

deel baar)

Benodigde

laagste

doseereenheid

(mits deelbaar)

Niet alle veer de patient noodzakelijke doseereenheden van zn geregistreerd in de handel

beschikbaar. B het opstellen van deze tabel benodigde doseeheden is getracht de doseereenheden

zodanig te kiezen dat de patient kan afbouwen met behuip van één sterkte tablet, waarmee alle stappen van

het afbouwschema in tabel 3 kunnen werden gemaakt. Veer het gebruikersgemak kan het wenselk zn cm

tussenliggende doseereenheden te bereiden. B het eptreden van AOS kan worden gekozen veer

tussenliggende doseringen. In dat geval zUn andere dereenheden nodig. ten apotheekbereiding kan hierb
dan oplossing bieden.

r
Niet iedere apotheek heeft bereidingsfaciliteiten en zal daarem, in samenwerking met een wel bereidende

apotheek, naar een passende oplossing zoeken veer het leveren van het gewenste maatwerk veer de patient.

De bereidende apotheek meet een kwaliteitssysteem bezitten wat afgestemd is op de schaalgrootte van

bereiding. De in een apotheek bereide producten meeten voldoen aan wetteIke kwaliteitseisen.

Afkortin en: zie tabel
190

Informatie voor patlenten
Bij doorontwikkeling van dit consensusdocument tot richtlijn past ook informatie voor patiënten. Het
ligt in de bedoeling van de samenstellers van dit document om deze informatie dan ook te (laten)
ontwikkelen.

FLV PAR SER DUL

0,5mg 0,25mg 2,5mg 0,5mg

1mg 0,5mg 5mg 1mg

VLX

10mg

1mg
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195 Aanbevelingen op een nj

Do’s
- Geef bij het afbouwen van antidepressiva altijU ultieg over het mogelijk kunnen optreden van

onttrekkingssymptomen.

200 - Maak afspraken over beschikbaarheid voor tussentijds contact tussen behandelaar en
patient.

- Bouw in een periode van 2 weken tot 1 maand af tot de minimaal effectieve dosis met de
beschikbare doseringseenheden.

205
- Bouw, bij afwezigheid van risicofactoren, af van de minimaal effectieve dosis door halvering

van deze dosis en staak vervotgens na 2-4 weken volledig.

- Geef bij milde of matige onttrekkingssymptomen begeleiding met behuip van geruststelling
210 en/of ondersteunende medicatie.

- Keer bij het optreden van ernstige onttrekkingssymptomen terug naar de Iaagste dosis
zonder ACS, en kies voor een meer geleidelijke afbouw vanaf de2è dosis met behuip van een
afbouwschema (tabel 3). De sneiheid van het doorlopen van de stappen is onderwerp van

215 gedeelde besluitvorming en afhankelijk van het verloop van het proces.

- Kies bij de aanwezigheid van 1 risicofactoren voor een meer geleidelijke afbouw vanaf de
minimaal effectieve dosis tot 0 met behuip van een afbouwschema (tabel 3). De sneiheid van
het doorlopen van de stappen is onderwerp van gedeelde besluitvorming en afhankelijk van

220 het verloop van het proces.

- Consulteer zo nodig een psychiater/apotheker met uitgebreide expertise ten aanzien van het
afbouwen van antidepressiva.

Don’ts
225 - Doseer bij het albouwen nooit medicatie (met een halfwaardetijd <40 uur 5) am de dag,

omdat dit grote veranderingen in plasmaconcentraties geeft met een risico op
onttrekkingssymptomen.

- Bagatelliseer onttrekkingssym ptomen niet.
230

- Aarzel niet bij ernstige onttrekkingssymptomen de dosering weer te verhogen. Dit maakt het
onderscheid tussen onttrekkingssymptomen en terugval helder. Leg dit goed uit aan de
patient.

235
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Doorontwikkeling van het consensusdocument
Na de totstandkoming van dit consensusdocument zal een commentaarlase volgen waarin leden van

240 de beroepsverenigingen en MIND feedback kunnen geven. Dit commentaar zal door de werkgroep
worden verwerkt tot de eerste definitieve versie van dit consensusdocument welke medio mel 2018
zal worden gepubliceerd.
Dit consensusdocument zal daarna doorontwikkeld dienen te worden tot consensusrichtlijn. Dan
kunnen ook andere antidepressiva, zoals TCA’s, meegenomen worden in de scope.

245 Omdat er weinig empirische onderbouwing is ten aanzien van de optimale afbouwstrategie is het van
belang de ervaringen met de in dit consensusdocument voorgestelde afbouwschema’s te bundelen
en (liefst systematisch) te onderzoeken. Gebruikers van de afbouwschema’s wordt daarom gevraagd
hun ervaringen door te geven via [volgtJ.
Een eerste herziening zal plaatsvinden in 2019.
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‘Onttrekking versus onthouding
Onthoudingsverschijnselen, craving en terugval in gebruik zijn gemeenschappelijke kenmerken van
afhankelijkheid van alcohol, opiaten en stimulerende middelen. Craving en terugval in gebruik
kunnen ook nog voorkomen na lange perioden van onthouding. Daarentegen is er geen bewijs dat
patiënten antidepressiva willen herstarten als ze ermee zijn gestopt of zich gedwongen voelen om
terug te keren naar het nemen van antidepressiva als de onttrekkingssymptornen zijn verdwenen
[Haddad 2007].

2TCA’ s
De onttrekkingssymptomen bij TCA’s lijken op die bij SSRI’s/SNRI’s met uitzondering van de
sensorische symptomen die alleen bij SSRI’s/SN RI’s voorkomen. Parkinson isme en ernstige
problemen met evenwicht lijken vooral kenmerkend te zijn voor het staken van TCA’s [Warner 2006].
De gastro-intestinale symptomen worden waarschijnlijk veroorzaakt door cholinerge rebound
[Dilsaver, Dilsaver 1983b].

Zoekstrategie
De artikelen m.b.t. risicofactoren in dit consensusdocument zijn gevonden met een systematische
zoekstrategie:
((discontinuation[tiab] OR withdrawal[tiabJ OR tapering[tiab]) AND (serotonin uptake
inhibitors/adverse effects[mh] OR serotonin uptake inhibitor*[tiab] OR serotonin reuptake
inhibitor*[tiabJ OR selective serotonin[tiabJ OR SSRI*[tiab] OR antidepressive agents/adverse
effects[mhJ OR antidepressant*[tiab]) AND (meta-analysis[pt] OR randomized controlled trial[pt] OR
cohort studies[mhJ OR meta-analt[tiabJ OR systematic[sb] OR randomized[tiabJ OR randomised[tiab]
OR RCT[tiab] ORhort stud*[tiabJ OR follow-up[tiab]) NOT (animals[mhJ NOT humans[mhj) NOT
(child[mhJ Ndd’bIt[mhJ) NOT neonatal[tiJ

‘ ‘
Ander mogelijke risicofactoren (minder consistent):

- Antidepressiva die hun eigen metabolisme remmen [Harvey 2014]
- Er wordt wisselend gerapporteerd over de invloed van de duur van het gebruik op het optreden van
AOS (onder andere [Haddad, Harvey 2014, Himei 2006, Muzina 2010]. Om deze reden is deze
risicofactor niet als evidente risicofactor toegevoegd waarbij niet direct voor een meer geleidelijke
albouw vanaf de minimale therapeutische dosis zou moeten worden gekozen.
- Een risicofactor waar (nog) weinig over gerapporteerd wordt, is de invloed van de snelheid van
metaboliseren van een individuele patient. Denk hierbij aan polymorlismen van het CYP P450 enzym
(rapid metabolisers) en het gebruik van comedicatie die enzyminductie of remming geven [Harvey
2014].
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Opmerkingen bij de afbouwschema’s
Ten aanzien van de gepresenteerde afbouwschema zijn de volgende aanvullende opmerkingen van
belang:

De berekende doseringen zijn afgeleid op basis van een farmacokinetisch Emax model, waarin de
serotonine bezettingsgraad curvilineair geassocieerd is met doseringen of plasmaspiegels (Figuur 1)
(zie o.a. [Meyer 2004, Ruhe 2015]).

Figuur 1. Theoretische EmaxCurve

100

Bmax

20
EC50 + E< curve

n. I
I I I I

0 50 100 150 200 250

Concentratie (jig/I)

Deze curve wordt bepaald met de formule Bezetting=Bmax*(concentratie/(EC50+concentratie)
Hierin staat Bmax voor de maximaal te bereiken bezettingsgraad en EC50 voor de concentratie
waarbij 50% bezettingsgraad wordt bereikt.

Met de doseringen in de schema’s wordt een geleidelijke daling van de bezettingsgraad met -10% per
stap gerealiseerd.
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Figuur 2. Vermindering van bezettingsgraad per afbouwstap
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NB1: Bij deze berekeningen is geen rekening gehouden met veranderende kinetiek bij lagere
doseringen fbijvoorbeeld bij inhibitie van P450-enzym CYP2D6 door paroxetine). Dit zal maken dat de
steady state in de lagere doseringsstappen sneller wordt bereikt, wat eventuele tussenliggende
stappen noodzakelijk kan maken.
N2: Evenmin is rekening gehouden met postsyriaptische adaptaties bij langdurend gebruik van
antidepressiva (waarvan de relevantie voor onttrekking weliswaar is gehypothetiseerd, maar
grotendeels onbekend is).

label 6. Gemiddelde duur tot tatsisvan de gemiddelde haifwaardetijd

Steady state

(dagen)

Gemiddelde

halfwaardetc

(uren)
* op basis van de actieve metaboliet halfwaardetd nor-fluoxetine 10 dagen, 0-desmethylvenlafaxine: 11 uur
Afkortinen: zie tabel 2.
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ZiNL

1GJ
Afbouwprotocol van antidepressiva
donderdag 5 april 2018 09:32:23
Consensusdocument afbouwen SSRI’s & SNRI’s thy commentparronde MIND KNMP....odf

Geachte mevrouw , beste’j

Bijgaand stuur ikje het voorstel dat de samenwerkende beroepsorganisaties hebben geschreven om een goede
athouw van antidepressiva mogelijk te maken.
Ret is de bedoeting dat op termijn doorleverende apotheken de doseringen gaan maken die noodzakelijk zijn om
deathouwopeenverantwoordemaniertekunnenvormgeven.

Van:
Aan:
Cc:
Ondenwerp:
Datum:
Bijiagen:

Graag zou 1k deze kwestie een keer persoonlijk met je doorspreken om de mogelijkheden en de caveats te
verkennen.

Met vriendelijke groet.

j Wetenschappelijke Adviesraad
Zorginstituut Nederland

@zint ni
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Cc:
Onderwerp: RE: Overleg inz circulaire doorgeleverde bereidingen
Datum: donderdag 5 april 2018 10:42:00
Bijiagen: imape003.ono

Dag_____

Namens afdeling GGZ kunjebetrekken bij het contact met de NVvP. is bekend met

het onderliggende probleem en in algemene zin goed op de hoogte van medicatiebeleid in de ggz.

Vg.

Van:1GJ
Verzönden: bënsda 4 april 2018 17:03
Aan:FGJ ]
Onderweip:R: Uverlêg inz circulaire doorgeleverde berefdingen

Beste

1k zal uiteindelijk een aantal voorstellen voor data naai sturen. Het is wel fijn alsjij of een
collega van jouw afdeling ook aanwezig is bij de bespreking. Binnen onze afdeling heb aan
engevraagd of zij al dan niet bij deze bespreking aanwezig willen zijn, aangezien zij

nauw betrokken zijn geweest bij het opstellen van de nieuwe Circulaire.

Kun jij aan mu doorgeven wie namens de afdeling GGZ bij deze bijeenkomst aanwezig zal zijn. In kan
dan in zijn/haar agenda wel kijken op welke dagen en tijdstippen er nog plek is in de agenda.

Tevens zal 1k aan mededelen dat de bespreking op het Stadskantoor zal plaats vinden. Als

datum en tijdstip bekend is zal ik via de MA een zaal regelen.

Met de e-mail voor datavoorstellen zal ik de NVvP ook vragen of zij hun voorstel voor de
afbouwdosering al naar ons kunnen toesturen inclusief een onderbouwing van dit voorstel.

Groet,

Van: IGJ
Verzönaen woensciag 4apr11 2018 13:14
Aan:IGJ
Onderwerp: lW: uveIeg inz circulaire doorgeleverde bereidingen

BestE

______

Hier beticht vanuit de NVvP over wie vanuit hun vereniging aansluit. Hoe zullen we het aanpakken?

Doe jij datavoorstellen aan ? Wil je dat ik daar een rol in speel c.q. wil je dat ik bij het overleg
aansluit of een inspecteur GGZ verzoek aan te sluiten?

Vg.
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Omschrijving 2-wekelijks overleg nieuwe circulaire
Vergaderdatum en -tijd 942018, 15:00-16:00
Vergaderplaats 20C
Kopie aan

5. “atbouwen van antidepressiva middels tapering”
Zorginstituut Nederland en NVvP (Nederlandse Vereniging van
Psychiaters) (bijlage 5)

agenda

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Minisrerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
T 088 120 50 00
F 088 120 50 01
www.igz.nI

Inhichtingen bij

3@igz.nI

Datum
8 april 2018

Pagina 1 van 1
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Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp:
Datum:
Bijiagen:

Beste

(8nwp.net

_________

IGJ ZJ”ZZE IGJ Dienstoosthus IG]

FW: Overleg inz circulaire doorgeleverde bereidingen-reactie IGJ 1.0.
maandag 9 april 2018 16:55:19
imaae003,ona

Namens de Inspectie voor de Volksgezondheid en Jeugd in oprichting (hierna ‘IGJ i.o.’) zullen de
volgende personen aanwezig zijn:

I aldeling Farmaceutische bedrijven

——
inspecteur afdeling Geestelijke Gezondheidszorg

I inspecteur Farmaceutische bedrijven.

Mijn collega zal datavoorstellen doorgeven voor het overleg.
Het voorstel is om het overleg te laten plaats vinden in het kantoor van IG] i.o. te Utrecht.

l.v.m. de voorbereiding van dit gesprek ontvang ik graag een nadere toelichting/onderbouwing over de
afbouw van doseringen. Indien mogelijk ontvang ik deze documentatie graag uiterlijk 18 april.

Met vriendelijke groet,

FarmaceutisChe Bedrijven

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stadsplateau 1 I 3521 AZ Utrecht
Postbus 2518 I 6401 DA Heerlen

U gsm
e-mail

__________

https ://ww.ioi ni

..... _en zonder Handelsvergunning
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Van: NvVP
Aan: IGJ
Onderwerp: RE:Overleginzcirculaire doorgeleverde bereidingen-reactie IG] jo.
Datum: maandag 16 april 2018 16:02:05
Bijiagen: imaae007.ona

Bestei
LJ

Hartelijk dank voor jouw mail. In verband met congres was ik helaas niet eerder in de gelegenheid hierop te
reageren.
1k heb inmiddels een aantal datavoorstellen van ‘‘ ontvangen 1k zal de mogelijkheden inventariseren
en op basis daarvan onze voorkeur doorgeven.

Ten aanzien van afbouw van medicatie/doseringen, was mijn vraag of de circulaire doorgeleverde bereidingen ëok
geldt voor doseringen die nodig zijn voor afbouw of alleen voor de therapeutische doseringen. 1k vermoed dat er
geen onderscheid wordt gemaakt, omdat dit ook niet in de circulaire wordt genoemd. Echter, bij een recente
bijeenkomst werd dit betwijfeld, dus ik wilde dit even bij u controleren. Deze vraag stel 1k in het kader van het
consensusdocument afbouw SSRI’s en SNRI’s, dat de NVvP samen met het NHG, de KNMP en Mind, aan het
opzetten is. Over de inhoud en wat er nodig is voor implementatie gaan wij graag ook met u in gesprek, maar hierbij
zijn binnen de NVvP andere mensen betrokken en dus ook mensen van buiten de NVvP. 1k denk daarom dat het
goed is als we dit punt in een ander overleg met u nader uitdiepen.

Met vriendelijke groet,% Beleidsmedewerker

T:11 (M:
E: I 1 I W: www.nvvp.net
Aanwezig: __________j

Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie
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Van: IGJ: -

Aan: NvVP
Onderwerp: RE: Overleg inz circulaire doorgeleverde bereidingen-reactie IGJ jo.
Datum: maandag 16 april 2018 16:32:19
Bijiagen: imaaeoo3,ona

Beste Z,

De Circulaire geldt voot alle geneesmiddelen. Zoals ook in de annex ‘Productdossier en Good
Manufacturing Practice fGMP)’ staat vermeld moet de meerwaarde van de doorgeleverde bereiding
worden aangetoond. De meerwaarde bestaat ult een tweetal factoren, te weten het niet beschikbaar
zijn van geregistreerde adequate alternatieven en de farmacotherapeutische rationale van de
doorgeleverde bereiding. Mijn voorstel is om dit tijdens de bijeenkomst nader te bespreken.

Na ontvangst van uw reactie wat betreft de data zal mijn collega de bijeenkomst
verder regelen.

Met vriendelijke groet,

—

Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning

Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en 3eugd in oprichting
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stadsplateau 1 I 3521 AZ Utrecht

Postbus 2518 I 6401 DA Heerlen

M gsm :

e-mail :i@ioi.nl
httos://ww.icri.nl
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Van -.

Aan: CL -

Onderwerp: Voorbespreking d.d. 23-4: Bijeenkomst met
Datum: maandag 16 april 2018 17:20:02
Bijiagen: Consensusdocument afbouwen SSRI’s & SNRI’s tbv commentaarmnde MIND KNMP,.,.D&

Gescand vanaf eon multifunctioneel pooarppt.odf

Beste

____________

Er zal een overleg plaats vinden met de NVvP over het afbouwen van antidepressiva en tapering.
Op dit moment is de datum nog niet bekend aangezien de NVvP nog niet aan ons heeft
doorgegeven wanneer zij kunnen.

Het interne vooroverleg is we! al ingepland voor maandag 23 april van 17.00-17.30 uur.

De vragen over het afbouwen van antidepressiva van zowel de NVvP als van ZIN vloeien voort uit
een consensus document van de NHG, KNMP en NVvP dat 18 mei zal worden gepubliceerd.
Bijgevoegd heb ik het desbetreffende document.

De NVvP heeft laten weten met name over het volgende punt te willen spreken:
Ten aanzien van afbouw van medicatie/doseringen, was mijn vraag of de circulaire doorgeleverde
bereidingen dok ge/Ut voor doseringen die nodig zijn voor afbouw of alleen voor de
therapeutische doseringen. 1k vermoed dat er geen onderscheid wordt gemaakt, omdat dit ook
niet in de circulaire wordt genoemd. Echter, bi] een recente bijeenkomst werd dit betwijfeld, dus
ik wi/de dit even bij u con troleren. Deze vtaag stel ik in het kader von het consensusdocument
afbouw SSRI’s en SNRI’s, dat de NVvP samen met het NHG, de KNMP en Mind, can het opzetten
is. Over de inhoud en wat er nodig is voor implementatie goon wi] graag ook met u in gesprek,
moot hierbi] zijn binnen de NVvP andete mensen betrokken en dus ook mensen van buiten de
NVvP. 1k denk daarom dat het goed is a/s we dit punt in een ander over/eg met u nader uitdiepen.

Nadere informatie over de Circulaire ‘Collegiaal doorleveren van eigen beteidingen’ staat
op onze website: https://www.igi.nI/zorgsectoren/eeneesmiddelen/geneesmiddelen-zonder

handelsvergunning/collegiaal-doorleveren. Met name de annex ‘Geregistreerd adequaat
alternatief’ en de meerwaatde op pagina 2 van de annex ‘Productdossier en Good
Manufacturing Practice (GMP)’ zijn relevant voor de bespreking.

In Medisch Contact van 22 maart zag ik een artikel over dit onderwerp. Ter informatie stuur ik dit
artikel als bijlage mee met deze e-mail.

Groet,

Senior Inspecteur Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning

Farmaceutische Bedrijven
Inspectie Gezondheidszorg en 3eugd in oprichting

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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