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Informatie over generieke medicijnen

In dit nummer…

Zomerstop
Het kan voorkomen dat u in uw apotheek een medicijn
krijgt dat anDit is de laatste UMCkrant voor de zomer.
ders lijkt te zijn dan waar u al jaren aan gewend bent.DeHet
om
volgendegaat
verschijntdan
op 28 augustus.
de merkloze variant van uw vertrouwde medicijn. Wij noemen dit een
P3 Resultaten landegeneriek medicijn.
lijke traumaregistratie
De mogelijke verschillen die u zelf kunt merken:
• De naam op het doosje is anders dan waar u aan gewend was. U
ziet nu de naam van de werkzame stof, of stoffen.
• De tabletten hebben mogelijk een iets andere vorm en kleur.
• De verpakking kan anders zijn. Bijvoorbeeld een doordrukstrip in
De kwaliteit van de traumazorg in de regio
plaats van een potje.
Midden-Nederland, waaronder het UMC
Utrecht valt, ligt boven
Wij begrijpen het heel goed dat het vreemd kan overkomen
dathetuNederlandse
nu
gemiddelde. Dat blijkt uit de resultaten
opeens een medicijn krijgt dat anders heet en er anders
uitziet.
van vijf jaar landelijke traumaregistratie, die
eind vorige
maandwerken.
voor het eerste werden
Misschien maakt u zich ook zorgen of deze medicijnen
goed
gepresenteerd. […]
Hieronder vindt u meer informatie die deze zorgen hopelijk wegneemt.
e na de lovende woorden van de auditcommissie-voorzitter afgelopen zaterdag.
P4 Research Funding
Days
Dimoski: “Heb
jij nog vragen, vroegen
auditomorgues
I've ever seen.”
Waarom
is er degenerieke
medicatie?
ren aan elkaar. Nee. Ze keken mij met een brede
Maar iedere dag troffen ze ook zaken aan die de
Voor de ontwikkeling van
de meeste medicijnen is het zo dat het farglimlach aan en toen wist ik dat alles akkoord
toets der kritiek niet kunnen doorstaan: opgebrowas.”
verpakkingen
steriele
hulpmiddelenmedicijn
bijmaceutische bedrijf watkenals
eerstevaneen
bepaald
op de markt
voorbeeld, verlopen medicatie, niet-gelabelde
brengt, op dit medicijnvloeistoffen,
gedurende
een aantal jaren een patent heeft.
een operatieteam dat tijdens de
Kledingvoorschriften
time-out
niet
checkt
of
alle instrumentarium
Die woensdagDit
kreegis
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longafdeling
B3
West
beschermperiode waarin ander
bedrijven niet hetzelfde
aanwezig is.
een auditor op bezoek: in openhangende doktersmedicijn
mogen
maken.
Na
een
aantal
jaren
verloopt echter dit patent
Toch hadden ze al verwacht foutjes als deze aan
jas met lange mouwen waaruit beringde vingers
De Universiteit Utrecht en het UMC
te
treffen in een organisatie bedrijven
die zo groot en comstaken. Seniorverpleegkundige
Jansen
dacht
en mogen Elke
ook
andere
farmaceutische
hetzelfde
middel gaan
Utrecht organiseerden eind vorige maand
plex is als het UMC
dat haar JCI-kennis werd getoetst en wees hem op
de Research Funding Dit
Days. Onderzoekers
produceren. Deze medicijnen
worden dan generiek genoemd.
leidt
Utrecht. Ze benade kledingvoorschriften: “Het bleek geen test. Hij
konden er leren om hun kans op een beurs
drukten
dat
het
liep al drie dagen
zo
gekleed,
maar
niemand
had
vrijwel altijd tot (soms aanzienlijke) verlaging van de zokosten
van een
groot mogelijk te maken. “Je moet
hen niet ging om
er iets van gezegd. Ik kreeg een compliment dat
vooral eenmet
goede verkoper
zijn.” […]
medicijn.
Dit
komt
doordat
de
bedrijven
de
concurrentie
elkaar
incidentele onvolik hem er wél op attent had gemaakt. Maar zo bijkomenheden,
zonder vind ik
dat niet, ik doe gewoon mijn werk.
aangaan.
P5 Leerklimaat stagemaar dat ze op
Wij wijzen iedereen die hier komt op de kledingafdelingen
zoek waren naar
voorschriften.”
De dOO heeft een evaluatieformulier ontEn dan waren						
er ook nog hele afdelingen waarVervolg op
de achterzijde
wikkeld om het leerklimaat op stageafde-

estatie van formaat”

over de auditoren zich lovend, in superlatieven
zelfs, uitlieten. De keuken bijvoorbeeld: “The

lingen te meten. Het is een van de eerste

Antonio Dimoski

in Nederland voor de doelgroep mbo- en

cleanest kitchen, I've ever seen.” of het mortuarium: “One of the cleanest pathology areas and

Lees verder op pagina 2 >

hbo-v-studenten. Deze maand start een
pilot op alle verpleegafdelingen. […]
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HIV-remmers
In dit nummer…
Sommige hiv-remmers zijn al geruime tijd op de markt waardoor inZomerstop mogen
middels meerdere farmaceutische bedrijven deze hiv-remmers
Dit is de laatste UMCkrant voor de zomer.
produceren. Daarom zijn er nu voor de al langer bekende
medicijnen
De volgende verschijnt op 28 augustus.
meerdere generieke producten op de markt beschikbaar, met verschilP3 Resultaten landelende prijzen.
lijke traumaregistratie

estatie van formaat”

Werken generieke medicijnen even goed?
Fabrikanten van de generieke medicijnen moeten aantonen dat het
door hun geproduceerde middel dezelfde eigenschappen heeft als het
eerder goedgekeurde merkgeneesmiddel. De hoeveelheid medicijn in
De kwaliteit van
de traumazorg in de regio
een tablet of capsule is hetzelfde als in het oorspronkelijke
medicijn.
Midden-Nederland, waaronder het UMC
Het is daarom te verwachten dat de werkzaamheid van
generieke
Utrechtde
valt, ligt
boven het Nederlandse
gemiddelde. Dat blijkt uit de resultaten
middelen hetzelfde is als die van de merkgeneesmiddelen.
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eind vorige maand voor het eerste werden
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afgelopen
ten
opzichte van
het zaterdag.
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bijwerkingen
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was.”
ken verpakkingen van steriele hulpmiddelen bijgepresenteerd. […]

voorbeeld, verlopen medicatie, niet-gelabelde
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aanwezig is.
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variant van een geneesmiddel. Dit moet er onder andere
zorgen
incidentele onvolik hem er wél op attent had gemaakt. Maar zo bijdat
deikziektekostenverzekeraars
minder geld kwijt zijn aan medicijnen
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doe gewoon mijn werk.
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dat
de
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hard
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Die woensdag kreeg ook longafdeling B3 West

En dan waren er ook nog hele afdelingen waar-

De dOO heeft een evaluatieformulier ontwikkeld om het leerklimaat op stageafde-

lingen te meten.hebben,
Het is een van de eerste
Mocht u na het lezen van
deze informatie vragen of zorgen
Antonio Dimoski
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