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Disclaimer

Deze presentaties zijn gegeven in het kader van de bijeenkomst over off-label voorschrijven van geneesmiddelen op 

20 oktober 2022 en dienen in deze context te worden gelezen. 



Agenda van de bijeenkomst



Toelichting off label 

Wat is off label voorschrijven van geneesmiddelen?

Off label voorschrijven is gedefinieerd als het toepassen van een geneesmiddel buiten de goedgekeurde officiële 
productinformatie zoals beschreven in de Summary of Product Characteristics (SmPC).

Van off label gebruik van een geneesmiddel is sprake als het geneesmiddel wordt ingezet voor:
- een andere indicatie dan de geregistreerde indicatie;
- een ander moment in de behandeling dan geregistreerd (bijvoorbeeld: geregistreerd als 3e behandeloptie en men gebruikt 

het middel als 1e keus);
- een andere patiëntgroep dan waarvoor het middel is bedoeld, bijvoorbeeld kinderen;
- In een andere dosering dan geregistreerd;
- patiënten met een ernstige stoornis, als daar onvoldoende gegevens over zijn.



Regels off label voorschrijven

Off label voorschrijven is gebonden aan regels – Geneesmiddelenwet

- Informeren van de patiënt

- Toestemming van de patiënt

- Documenteren van informatie en toestemming. 

Maar:

“In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat artsen hun patiënten niet altijd informeren en om toestemming vragen wanneer zij 

geneesmiddelen off label voorschrijven, ook al zijn ze daar wettelijk toe verplicht.”

RIVM Briefrapport 2017-0110



Standpunt van de Federatie over off label voorschrijven

Standpunt 2016:

Voor verantwoord gebruik van Off-Label Use (OLU) geneesmiddelen is een omschrijving in een standaard of richtlijn 

van de beroepsgroep noodzakelijk. Met opname in een door de wetenschappelijke vereniging(en) geratificeerde 

richtlijn, ontstaat er in feite een nieuwe (niet officiële) maar wel valide indicatie voor een medicament.

Op grond van deze visie zou men kunnen spreken van een ‘user label’ naast het bestaande ‘originator label’ in de 

Summary of Product Characteristics (SmPC). Een ‘user label’ is complementair aan een ‘originator label’. Beide labels 

zouden dan ook een vergelijkbare status moeten hebben. ‘User labels’ moeten erkend worden als gelijkwaardig aan 

een ‘originator label’. Geneesmiddelen met een user label dienen vergoed te worden. 

Goedgekeurd door de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten op 21 april 2016



Overleg over standpunt

Januari 2017 – overleg FMS, IGJ, Zorginstituut, Verenso, NHG, CBG en VWS

• Status van 'user label'

• Uitvoerbaarheid

Conclusie: ‘user label’ beter definiëren door gradaties op basis van de level of evidence en afspraken over de status 

en de voorwaarden van toepassing. NHG heeft op basis van de discussie, haar standpunt aangescherpt (2018).

RIVM rapport over Off label voorschrijven

Tuchtcollege - uitspraak over casus mbt off label voorschrijven

2018 : opnieuw overleg met IGJ, CBG, Zorginstituut, RIVM, ZN, Verenso, NHG over de status van het user label met 

name in relatie tot de verzwaarde informatieplicht.



Aanvullende conclusie

1. De status van 'user label' zoals voorzien, is niet haalbaar.

2. Afbakening alleen op basis van 'levels of evidence' is niet goed mogelijk.

3. Het lijkt niet mogelijk om voor alle gevallen van off label gebruik te definiëren of verzwaarde informatieplicht zou 

kunnen vervallen. Het is verstandig om ons hiervoor in eerste instantie te richten op de 80% off label gebruik 

waarvoor dit wel mogelijk is. Dit zou bereikt kunnen worden door ons niet te beperken tot het vaststellen van een 

level of evidence, maar ook een risk-benefit analyse uit te voeren.

Een goed voorbeeld van een succesvolle uitvoering hiervan is de werkwijze van het Kinderformularium.



Veel vragen van wetenschappelijke verenigingen

• Wel of geen verzwaarde informatieplicht bij off label in richtlijn?

• Welk niveau van evidence is 'voldoende evidence'?

• Hoe om te gaan met informatieplicht in specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld in anesthesiologie en op IC?





Off-label voorschrijven: wet- en regelgeving

Robinetta de Roode





Off-label, but on-evidence? Levels of evidence in de kindergeneeskunde

Tjitske van der Zanden



Vragen naar aanleiding van de presentatie?



Discussievragen

1. Wat kan er worden gedaan aan de problemen die bij off-label voorschrijven in de praktijk worden ervaren?

2. Is de wet- en regelgeving rondom het off-label voorschrijven voldoende bekend? Wat kan er worden gedaan om 

deze wet- en regelgeving bekender te maken?



Juridische aspecten off-label voorschrijven

mr. Robinetta de Roode, adviseur gezondheidsrecht KNMG
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Wat is off label voorschrijven?
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• OLV

• Voorschrijven geneesmiddel buiten geregistreerd toepassingsgebied

• Toepassing niet in goedgekeurde productinformatie/bijsluiter (SmPC) opgenomen 

• Balans werkzaamheid – veiligheid niet (volledig) door CBG beoordeeld voor grootschalige 

toepassing, soms zelfs negatief beoordeeld. 



Waarom off label voorschrijven?
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• Soms loopt wetenschap voor op registratie

• Soms vindt registratie niet plaats om economische redenen 

• Soms bepaalde patiëntengroepen al dan niet terecht in onderzoeksfase geëxcludeerd

(kinderen, dementerenden)

• Terwijl OLV wel best denkbare behandeling kan zijn



Relevante wetgeving
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Wanneer is off label voorschrijven toegestaan?
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• Art 68 Geneesmiddelenwet (Gnw, bij amendement in 2005 toegevoegd)

“Het buiten de door het College geregistreerde indicaties voorschrijven van geneesmiddelen 

is alleen geoorloofd wanneer daarover binnen de beroepsgroep protocollen of standaarden 

zijn ontwikkeld. Als de protocollen en standaarden nog in ontwikkeling zijn, is overleg tussen de 

behandelend arts en apotheker noodzakelijk.”

Overtreding van art. 68 Gnw is bestuurlijk beboetbaar, wettelijk maximum is €900.000. 

Normbedrag is €150.000 Euro, overtreding is direct beboetbaar (zonder waarschuwing). Zie 

beleidsregels bestuurlijke boete. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041790/2022-05-26#Bijlage_1


Informed consent (art. 7:448, 450 en 451 BW)
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• Hulpverlener licht patiënt duidelijk in, passend bij bevattingsvermogen, overlegt tijdig over voorgestelde 
behandeling en ontwikkelingen omtrent behandeling en gezondheidstoestand patiënt. Geleid door wat patiënt 

redelijkerwijze moet weten over:

• aard en doel voorgestelde behandeling;

• te verwachten gevolgen en risico’s bij voorgestelde behandeling en bij niet behandeling;

• andere mogelijke methoden van behandelingen al dan niet uitgevoerd door andere hulpverleners;

• staat van en vooruitzichten met betrekking tot gezondheid voor wat betreft terrein van mogelijke methoden 
van behandelingen;

• termijn waarop de mogelijke methoden van behandelingen kunnen worden uitgevoerd en verwachte 
tijdsduur ervan.

• Informeert zich tijdens overleg over situatie en behoeften patiënt, nodigt uit om vragen te stellen (shared-
decision making) 

• Voor verrichtingen ter uitvoering behandelingsovereenkomst is toestemming patiënt vereist

• Legt op verzoek in ieder geval voor ingrijpende verrichtingen schriftelijk toestemming vast



Minderjarigheid  en/of wilsonbekwaamheid
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• Minderjarigheid

• tot 12 jaar beslissen gezagdrager(s), tenzij strijdig met goed hulpverlenerschap

• tussen 12 en 16 beslissen minderjarige en gezagsdrager(s) samen, tenzij kennelijk nodig ivm

ernstig nadeel of weloverwogen wens minderjarige

• vanaf 16 beslist minderjarige zelf

• Wilsonbekwaamheid

• (al of niet door rechter benoemd) vertegenwoordiger beslist 

• patiënt wordt zoveel mogelijk bij beslissing betrokken

• als behandeling acuut noodzakelijk is om kennelijk ernstig nadeel te voorkomen, terwijl tijd 

ontbreekt om vertegenwoordiger te raadplegen, is deze toegestaan zonder informed-

consent.



Meldplicht bijwerkingen

20-10-2022 Juridische aspecten off label voorschrijven

Art 78 lid 3 Gnw:

“Beroepsbeoefenaren melden onmiddellijk elke vermoedelijke ernstige bijwerking aan een 

orgaan van beroepsbeoefenaren en patiëntenorganisaties als bedoeld in artikel 76, derde lid, 

alsmede elke vermoedelijke overdracht via een geneesmiddel van infecties veroorzakende 

agentia.”

https://wetten.overheid.nl/BWBR0021505/2022-01-31/0#Hoofdstuk8_Paragraaf1_Artikel76


Relevante rechtspraak
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CMT 10-2-1998 (TvGr 1998/62, JGR 2007/42)
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Centraal Medisch Tuchtcollege 10-2-1998 (TvGr 1998/62, JGR 2007/42, m. nt. J. Lisman)

AIOS schreef iom gynaecoloog/opleider zwangere Adalat voor wegens dreigende vroeggeboorte (als 
weeënremmer). Adalat (Nifedipine®) is primair voor hoge bloeddruk maar was blijkens onderzoek toen 
effectiever dan het geregistreerde Prepar. In bijsluiter stond zwangerschap genoemd als contra-
indicatie. 

CMT: beoordeling door CBG en SMPC van grote waarde maar off label voorschrijven aanvaardbaar “op 
basis van verantwoord en voldoende grootschalig onderzoek, resultaten door publicatie toetsbaar 
gemaakt.” In casu het geval dus reguliere zorg. Beklaagde had wel plicht te zorgen dat klaagster 
redelijkerwijs wist dat Adalat niet geregistreerd was als weeënremmer (verzwaarde informatieplicht). 
Vermelding in bijsluiter verwarrend. Arts kon weten dat apotheker klaagster daarop zou wijzen. 
Waarschuwing. 



CTG 16 maart 2017, Staatscourant 2017, 17884 
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Patiente met COPD krijgt off label Tobramycine® ivm pseudomonas. Ondervindt heftige verergering 
benauwdheidsklachten. Tobramycine® is geregistreerd voor pseudomonas bij Cystic Fybrosis
(taaislijmziekte). NVALT-richtlijn Diagnostiek en anti-microbiële behandeling van recidiverende lagere 
luchtweginfecties (2005) vermeldt: “De keuze van het middel is afhankelijk van de aangetoonde 
ziekteverwekker. Onderhoudsbehandeling bij patiënten met bronchie-ectasieën en pseudomonas 
aeruginosa dient bij voorkeur te geschieden door middel van geïnhaleerde antibiotica. De optimale 
dosering is onbekend. De meeste ervaring is opgedaan met tobramycine (tweemaal daags 160 – 300 
mg (…)”.
Longarts wist (ook) niet dat hij off label voorschreef. Patiënt dient tuchtklacht in. CTG verwijst naar 68 
Gnw en verwijt arts dat hij patiënt niet had verteld dat hij off label voorschreef. Verzwaarde 
informatieplicht. Volgt waarschuwing

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-17884.html


CTG 6-11-2020, ECLI:NL:TGZCTG:2020:196
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IGJ verwijt kinder- en jeugdpsychiater in strijd met richtlijnen OLV van Wellbutrin XR®, Intuniv, Methylfenidaat, 
Aripiprazol, Sertraline, Risperdal en Metroprolol zonder overleg met apotheker. Somatische controles 
onvoldoende verricht. Metabole controles bij antipsychotica onvoldoende verricht. Dossiers bevatten geen 
behandelplan en schriftelijke toestemming ouders, en geen aantekeningen over voorlichting aan ouders over 
werking en bijwerking medicatie. 

CTG: Arts informeert patiënt of acceptabele andere behandeling met voor aandoening geregistreerd 
geneesmiddel beschikbaar is en maakt goede afweging tussen eventuele risico’s en nut van off-label 
geneesmiddel. Arts handelde in strijd met informatie- en dossierplicht. CTG neemt hem kwalijk dat hij niet alleen 
in strijd met de voorschriften off-label medicijnen voorschreef, maar dat hij dat deed bij minderjarige 
psychiatrische patiënten. Hiermee heeft hij de gezondheid van deze kwetsbare groep op onacceptabele wijze in 
gevaar gebracht. Ontzegging recht op wederinschrijving. 



Conclusies
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Conclusies
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1. Wet en rechtspraak zien OLV als uitzondering, maar laten het onder voorwaarden toe
2. Als OLV de beste optie is, is arts verplicht deze aan te bieden
3. Arts moet zich bewust zijn van OLV
4. Richtlijnontwikkeling is met name van belang als registratie niet wordt verwacht
5. Overleg met apotheker mag ook via FTO. 
6. Overleg met apotheker/FTO is altijd nodig als er geen richtlijn is.
7. Verzwaarde informatieplicht nodig. Ook als OLV in richtlijn opgenomen?
8. Verstandig om deze ook vast te leggen (documentatie)
9. Monitoring + melding bijwerkingen altijd noodzakelijk



VERANTWOORD OFF-LABEL 
GEBRUIK VAN GENEESMIDDELEN-

KINDERGENEESKUNDE ALS
VOORBEELD

Tjitske van der Zanden
Managing director Kinderformularium
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Level of evidence voor off-label gebruik

4FMS Off-label



Het Kinderformularium

5FMS Off-label

• > 800 middelen

• Voor off-label gebruik: evaluatie van 
voordelen en nadelen obv beschikbare
wetenschappelijke publicaties over 
farmacokinetiek, effectiviteit en
veiligheid.

• Reguliere herzieningen (iedere 5 jaar) 
en ad-hoc up-dates

• (Premature) neonaat t/m adolescent



Level of evidence voor off-label gebruik
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Off-label

On-label



Level of evidence voor off-label gebruik
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Off-label

On-label



Level of evidence voor off-label gebruik per 
leeftijdsgroep
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Level of evidence voor off-label gebruik per 
geneesmiddelgroep (ATC)

9FMS Off-label



Stand van wetenschap en praktijk?
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• 14% onderbouwd door ‘stand van wetenschap’ 
(meta-analyses en RCT’s van goede kwaliteit)

• 37% uitsluitend onderbouwd door ‘stand van praktijk’ 
(consensus van de beroepsgroep)



Stand van wetenschap en praktijk?
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Stand van wetenschap en praktijk?
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FMS Off-label 13

Overwegingen

• Kan de beste of zelfs 
enige behandeloptie voor 
de patiënt zijn

• Laag level of evidence geeft 
grotere onzekerheid over 

• Mate van effect
• Potentiele toxiciteit

• Wegen (veronderstelde) voordelen 
op tegen (mogelijke) nadelen?



FMS Off-label 14

Hoe verder?
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Europese richtlijn off-label voorschrijven:
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Europese richtlijn verantwoord off-label 
voorschrijven in de kindergeneeskunde:
1. Medische noodzaak
2. Bekwaamheid voorschrijver
3. Het off-label voorschrift komt tegemoet aan de 

medische noodzaak van de patiënt binnen de 
beschikbare middelen  

4. Het off-label voorschrift is rationeel en klinisch geschikt
5. De patiënt en zijn verzorgers zijn geïnformeerd en 

betrokken 
6. Effectiviteit en veiligheid worden opgevolgd
7. Deelname aan een wetenschappelijke studie moet 

overwogen worden

17FMS Off-label



Nederlands Stappenplan voor verantwoord off-
label gebruik
1. Weten of je voorschrift on,- of off-label is
2. Is off-labelgebruik de beste behandeloptie voor de 

patiënt?
3. Wegen de voordelen van off-labelgebruik op tegen de 

risico’s?
4. Is de patiënt of wettelijk vertegenwoordiger 

geïnformeerd?
5. Welke voorzorgen om effectiviteit en bijwerkingen te 

monitoren?

18FMS Off-label



Wegen de voordelen op tegen de nadelen?
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Van der Zanden et al. BRAVO framework. CPT 2021
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BRAVO: 
Benefit-Risk Assessment voor Off-label gebruik
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Problem: Is er een medische 
noodzaak? 

Alternatives: Wat zijn
alternatieve behandel
mogelijkheden en waarom
zijn deze niet of minder 
geschikt?

Objectives: Welke informatie
is nodig om tot een gewogen
beslissing te kunnen komen?
- De juiste dosis?
- Effectiviteit?
- Veiligheid?



BRAVO: 
Benefit-Risk Assessment voor Off-label gebruik
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Consequences: antwoord op 
vragen uit objectives, 
identificeren van risico’s en
voordelen

Trade-offs: wegen van 
risico’s en voordelen

Uncertainty: herkennen en
erkennen wat je niet weet en
meenemen in de trade off

Risk tolerance: stand van 
wetenschap aanvullen met 
stand van praktijk

Linked decisions: 
• Informeren en/of 

toestemming?
• consequent? In 

overeenstemming met 
eerdere en of toekomstige
beslissingen?

• Onderzoek? Publicatie?



BRAVO: betere beslissingen
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• Gestructureerd model om voordelen te wegen tegen
nadelen

• Key questions: welke informatie heb je nodig om een
onderbouwde en gewogen beslissing te nemen

• Bij off-label gebruik in kindergeneeskunde: onderbouwing
afwezig of beperkt

• Maar gestructureerde benadering zorgt voor beter
geinformeerde beslissingen: 
• Vooringenomenheid tav therapie wordt expliciet gemaakt
• Onzekerheden ten aanzien van beslissingen expliciet
• Voorzorgsmaatregelen om effectiviteit en veiligheid van beslissing

te monitoren.



BRAVO: Uncertainties
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Van der Zanden et al. BRAVO framework. CPT 2021



Conclusies
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• Het off-label voorschrijven van geneesmiddelen kan de 
meest rationele behandeling zijn ALS de juiste 
strategieën voor besluitvorming en toezicht worden 
toegepast.

• Artsen moeten
• voldoende zijn opgeleid om off-label geneesmiddelen voor te 

schrijven
• Wweten wanneer zij off-label voorschrijven
• toegang hebben tot betrouwbare informatiebronnen
• erop bedacht zijn de werkzaamheid en veiligheid te controleren.
• de patiënt informeren zoals gebruikelijk.
• bij onduidelijke risk-benefit/experimenteel gebruik: toestemming 

vragen


	Off label voorschrijven van geneesmiddelen - Belinda
	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15

	20221020 Off label voorschrijven juridische aspecten
	Off-label in de Kindergeneeskunde_Tjitske van der Zanden
	Verantwoord off-label gebruik van geneesmiddelen- Kindergeneeskunde als voorbeeld
	In deze presentatie:
	In deze presentatie:
	Level of evidence voor off-label gebruik
	Het Kinderformularium
	Level of evidence voor off-label gebruik
	Level of evidence voor off-label gebruik
	Level of evidence voor off-label gebruik per leeftijdsgroep
	Level of evidence voor off-label gebruik per geneesmiddelgroep (ATC)
	Stand van wetenschap en praktijk?
	Stand van wetenschap en praktijk?
	Stand van wetenschap en praktijk?
	��
	��
	In deze presentatie:
	Europese richtlijn off-label voorschrijven:
	Europese richtlijn verantwoord off-label voorschrijven in de kindergeneeskunde:
	Nederlands Stappenplan voor verantwoord off-label gebruik
	Wegen de voordelen op tegen de nadelen?
	In deze presentatie:
	BRAVO: �Benefit-Risk Assessment voor Off-label gebruik�
	BRAVO: �Benefit-Risk Assessment voor Off-label gebruik�
	�BRAVO: betere beslissingen�
	�BRAVO: Uncertainties�
	�Conclusies�


