
Nieuwe verkorte indicatieteksten add-on geneesmiddelen vanaf 1 jan 2019 

Inleiding 

Voor de registratie van de indicatie van add-on geneesmiddelen, zijn verkorte indicatieteksten opgesteld. De huidige verkorte indicatieteksten voor de add-on geneesmiddelen, die sinds 1 januari 2017 in de G-

standaard beschikbaar zijn, zijn gerangschikt op alfabetische volgorde per geneesmiddel. De teksten zijn een samenvatting van de volledige SMPC tekst (officiële registratietekst) bij geregistreerde indicaties of een 

samenvatting van de aangeleverde off-label tekst door de wetenschappelijke vereniging. De volgorde van de verkorte tekst wordt bepaald door de volgorde van de volledige tekst.  

 

De volgende onderwerpen worden in volgorde van belangrijkheid in de verkorte tekst verwerkt: 

1. Ziektekenmerken en leeftijd 

2. Lijn van behandeling 

3. Combinatietherapie (benoemen wanneer specifiek) of monotherapie 

De maximale lengte van een verkorte tekst mag 120 tekens bevatten. 

 

Nieuwe opzet verkorten indicatieteksten 

Naar aanleiding van feedback uit het veld is door VWS besloten om de wijze van verkorten van de indicatieteksten, aan te scherpen. Hiermee moet het volgende bereikt worden: 

• Alle teksten behorende bij dezelfde diagnose staan onder elkaar wanneer een keuze gemaakt moet worden tijdens het voorschrijven; de verkorte tekst begint altijd met het indicatiegebied 

• Geen zinnen maar begrippen die gescheiden worden met een komma en bij elkaar de indicatietekst weergeven 

• Werken met afkortingen die zijn afgestemd met de WV 

Met deze opzet kan sneller worden gezocht bij het voorschrijven in de indicatieteksten van een add-on geneesmiddel. 

 

NVMO-indicaties 

De nieuwe teksten zijn opgesteld door het CIBG in afstemming met de NVMO (nieuwe commissie off-label indicatiestelling oncologische middelen o.l.v. Metin Tascilar, procesondersteuning door Annette Lamboo). 

De nieuwe teksten zullen vanaf de G-standaard van januari 2019 actief zijn. Deze teksten staan dan in de elektronische voorschrijfsystemen. Indicatienummers blijven gelijk, alleen de tekst verandert. Om de inhoud 

van de nieuwe tekst juist te interpreteren is het van groot belang de gebruikte afkortingen te kennen. Zie hiervoor het Excel bestand tabblad 2. Voor de G-standaard van feb 2019 zal nog een wijziging worden 

doorgevoerd: C wordt overal CA.  

 

Voorbeelden nieuwe verkorte indicatieteksten 

 
 

Oproep 

Indien jullie onjuistheden of onvolledigheden in een afkorting tegenkomen heel graag melden bij: 

Annette Lamboo 

Mail: annette@care-together.nl 

Tel: 06-53762981 

mailto:annette@care-together.nl

