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1. D
 e uitdaging:
medicatie bij kinderen verbeteren
Kinderen krijgen vaak dezelfde medicijnen voorgeschreven als volwassen patiënten, waarbij de
dosering simpelweg is aangepast aan hun lichaamsgewicht. Dit lijkt logisch, maar kinderen zijn nog
volop in ontwikkeling en reageren heel anders op medicijnen dan volwassenen. Ook zijn de ziektes
van kinderen vaak anders dan die van volwassenen.
Het is zelfs zo dat de helft van de 780 geneesmiddelen die artsen voorschrijven aan kinderen, niet
zijn getest op veiligheid of werkzaamheid bij kinderen. Omdat niet-geteste medicatie bij kinderen
ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, vindt Stichting Kiddy Goodpills dat kindermedicijnen moeten worden onderzocht en afgestemd op kinderen. Dan zijn ze veilig.

Enkele feiten op een rij
59%

1

0-17 jaar

0 jaar
77%

Ernstig zieke kinderen die in het ziekenhuis
worden opgenomen krijgen gemiddeld vijf
medicijnen tegelijkertijd.
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Medicijngebruik bij kinderen is aanzienlijk
Elk jaar krijgen twee miljoen kinderen in
Nederland medicijnen voorgeschreven. Dat
zijn drie van de vijf kinderen. Bij kinderen
onder de één jaar is dit zelfs drie op de vier
zuigelingen.

=
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75%

20%

Niet alle medicijnen zijn getest op veiligheid en werkzaamheid
Slechts de helft van de medicijnen is goed getest bij kinderen. Bij ernstige en chronische ziektes is
tot wel 75% van de voorgeschreven medicijnen voor kinderen in het ziekenhuis off-label. Dat wil
zeggen: de voorgeschreven medicijnen worden voorgeschreven voor de behandeling van een andere ziekte of andere groepen patiënten dan waar ze voor zijn goedgekeurd. Bij de huisarts is 20% van
de medicijnen voor kinderen off-label. Dit zijn één miljoen off-label voorschriften per jaar.
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Bij kinderen kunnen off-label medicijnen ernstige bijwerkingen geven
Ernstige bijwerkingen komen bij off-label gebruik tot wel vier keer vaker voor.

4
Geneesmiddelen zijn slecht toepasbaar voor kinderen
a. Smaak en vorm zijn vaak niet op kinderen afgestemd. Er zijn soms alleen capsules of
tabletten beschikbaar en geen dranken, waardoor kleine kinderen de geneesmiddelen
veel moeilijker kunnen innemen.
b. Afhankelijk van het geneesmiddel en de leeftijd moet er meer of juist minder geneesmiddel
worden toegediend dan bij volwassenen omdat de stofwisseling van kinderen nog in
ontwikkeling is.
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2. W
 aarom Kiddy Goodpills?
En waarom nu?
Kiddy Goodpills wil, onder permanent toezicht van haar medisch-wetenschappelijke adviesraad,
alle kennis vergaren over de onbekende effecten van kindermedicatie en zet zich zo in voor 100%
veilige medicatie voor kinderen. Daarvoor zijn er twee doelstellingen geformuleerd:
1. Geneesmiddelengebruik bij kinderen verbeteren door onderzoek te financieren
Kinderartsen en andere onderzoekers kunnen twee keer per jaar een financieringsaanvraag
indienen bij Stichting Kiddy Goodpills. In overleg met onze medisch-wetenschappelijke adviesraad
selecteren wij de beste aanvragen om te steunen.
2. Vergroten van aandacht voor het probleem
Er zijn veel partijen die kunnen helpen om meer over kindermedicatie te weten te komen. Door meer
aandacht voor het probleem te vragen, kunnen we druk op onze stakeholders uitoefenen om hun
bijdrage te leveren in de strijd naar 100% veilige kindermedicijnen.

2.1 Medicijn gebruik bij kinderen is aanzienlijk
Kinderen gaan regelmatig naar de dokter. Van de kinderen tot vier jaar komt 82% minimaal één
keer per jaar bij de huisarts1. Van de oudere kinderen (5-17 jaar) komt 70% minimaal één keer bij
de huisarts1. Jaarlijks komen meer dan 40%, in totaal 1,4 miljoen kinderen, in het ziekenhuis voor behandeling (0-17 jaar)2.
Geneesmiddelen worden aan kinderen voorgeschreven om ze beter te maken. Het voorschrijven
van off-label geneesmiddelen is heel gebruikelijk en volgens huisartsen en kinderartsen noodzakelijk
omdat er vaak geen andere behandelopties zijn. Maar dit brengt ook risico’s mee.
In Nederland krijgen twee miljoen kinderen elk jaar minimaal één medicijn voorgeschreven (0-17 jaar,
59% van alle kinderen3,4). Van de 172.000 baby’s onder de één jaar in Nederland kreeg zelfs 77% medicijnen voorgeschreven3,4.
Volgens informatie van apothekers ontvangen veel van deze kinderen meerdere medicijnen:
aan 24% verstrekten apothekers twee verschillende middelen, aan 13% drie middelen en aan de rest
(14%) vier of meer middelen in een jaar tijd. Ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis krijgen gemiddeld
zelfs 5 medicijnen5.
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2.2 Niet alle medicijnen zijn getest op
veiligheid en werkzaamheid
Medicijnen zijn niet weg te denken uit onze gezondheidszorg. Bijna iedereen gebruikt wel eens paracetamol
bij pijn of koorts. En een antibioticum om een infectie te behandelen is heel gebruikelijk.
In de behandeling van zieke kinderen zijn al grote stappen gemaakt. In de 19e eeuw overleed nog één op de
drie zuigelingen6. Sindsdien hebben geneesmiddelen, samen met betere hygiëne, betere voeding en de ontwikkeling van vaccinaties, ervoor gezorgd dat dit schrikbarende getal is teruggedrongen naar één op de 2787.

Wat zijn off-label geneesmiddelen?
Geneesmiddelen kunnen worden voorgeschreven voor de behandeling van andere
ziekten of aan andere groepen patiënten dan waarvoor deze geneesmiddelen
oorspronkelijk zijn goedgekeurd. Dit wordt off-label gebruik genoemd. Off-label
geneesmiddelen zijn officieel niet getest voor kinderen op werking en veiligheid.
In Nederland worden geneesmiddelen goedgekeurd voordat ze op de markt mogen
worden gebracht. Voor toelating van een medicijn moet uitgebreid onderzoek worden
gedaan om aan te tonen dat dit medicijn veilig en effectiwef is. Dit verzekert artsen en
patiënten ervan dat het middel veilig is en de risico’s laag zijn.
Ook levert onderzoek informatie op over het juiste gebruik, zoals de dosering en hoe
vaak en op welk moment van de dag het middel moet worden genomen. Dit staat in de
bijsluiter. Deze bijsluiters bevatten in de helft van de gevallen geen informatie over
gebruik door kinderen, omdat het medicijn alleen bij volwassenen is getest.
Ook komt het voor dat medicijnen bij kinderen worden voorgeschreven voor behandeling van een andere ziekte dan waar het (bij volwassenen) voor is bedoeld. Om toch gebruik te maken van deze geneesmiddelen om kinderen te genezen, wordt geadviseerd
dat het off-label voorschrijven aan de volgende voorwaarden voldoet8:
• Er is sprake van een medische noodzaak om een geneesmiddel off-label toe te passen
• Er is sprake van een positieve balans tussen te verwachten werkzaamheid en risico’s
• Informeren van ouders/verzorgers over de voor- en nadelen van de behandeling
• Evaluatie van werkzaamheid en risico’s, en rapportage van eventuele bijwerkingen
Met name het laatste punt is in de praktijk lastig omdat het artsen aan tijd en financiële
middelen ontbreekt om dergelijke gegevens te verzamelen.
4
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Off-label gebruik bij kinderen is noodzakelijk
Artsen, en ook apothekers, willen de beste zorg leveren voor hun patiënten. Ze zijn hier ook wet
telijk toe verplicht. Off-label gebruik van geneesmiddelen bij kinderen is volgens artsen onvermijdelijk
omdat 50% van alle goedgekeurde medicijnen niet op kinderen zijn getest9–11. Off-label medicatie wordt
ingezet op het moment dat dit naar verwachting het beste resultaat geeft of omdat er, in veel gevallen,
simpelweg geen andere behandelopties zijn. Juist bij ernstige ziektes hebben arts, kind en ouders geen
andere keus.
Kennis over geneesmiddelgebruik bij kinderen wordt tegenwoordig dus centraal gedeeld in het
Kinderformularium. Echter, het Kinderformularium vervangt niet het testen op kinderen. Van veel
geneesmiddelen weten we nog te weinig. Gebruik van deze geneesmiddelen bij kinderen leidt in een
aantal gevallen tot ernstige bijwerkingen of niet werkzame medicijnen, terwijl we in andere gevallen de
bijwerkingen en werkzaamheid simpelweg niet kennen.

5

Off-label
geneesmiddelen
voor kinderen zijn
gebruikelijk

Meest voorgeschreven off-label geneesmiddelgroepen
off-label & on-label
voorschriften

100%

1 Antimigrainemiddelen

94%

80%

2 Orale anticonceptiemiddelen

82-100%

60%

3 Astmamedicijnen*

89%

40%

4 Slaap en rustgevende middelen**

84%

5 Oog- en oormedicatie

75-79%

6 Antidepressiva

58%

7 Hallucinatie- en waanmedicatie***

52-60%

8 Dermatologische geneesmiddelen

56%

20%
0%

Off-label voorschriften zijn afhankelijk van het soort geneesmiddel.
Off label geneesmiddelen worden voorgeschreven bij de huisarts en in het ziekenhuis (links14). Het
percentage geneesmiddelen dat aan kinderen off-label wordt voorgeschreven is afhankelijk van het
soort geneesmiddel (rechts15). Off-label voorschriften en geneesmiddelen in roze, on-label in groen.
*anticholinergica voor inhalatie, **Hypnotica en sedativa, *** Antipsychotica.

Off-label medicijnen worden aan kinderen voorgeschreven door zowel de huisarts als het ziekenhuis. Van de geneesmiddelen die bij Nederlandse huisartsen aan kinderen worden voorgeschreven is
ongeveer 20% off-label12,13. Dit zijn in totaal meer dan één miljoen off-label voorschrijvingen per jaar. Het
percentage geneesmiddelen dat off-label wordt voorgeschreven, is afhankelijk van het soort geneesmiddel. Sommige geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld tegen migraine, zijn bijna altijd off-label voor kinderen13.
Een onderzoek van het Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus MC, Rotterdam) laat zien dat binnen
het ziekenhuis twee derde van de medicijnen aan kinderen off-label wordt voorgeschreven5.
Voor zuigelingen op de intensive care loopt dit zelfs op tot 90% van de geneesmiddelen. Ernstig
zieke kinderen krijgen gemiddeld vijf medicijnen per kind en dit kan bij sommige kinderen oplopen tot tien
medicijnen. Hier zitten altijd wel één of meerdere medicijnen tussen die off-label worden voorgeschreven5.
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2.3 Bij kinderen kunnen off label medicijnen
ernstige bijwerkingen geven
Geneesmiddelgebruik bij kinderen brengt risico’s met zich mee
Bijwerkingen van geneesmiddelen worden in Nederland verzameld door bijwerkingencentrum LAREB.
Dit meld- en kenniscentrum signaleert de risico’s van medicijngebruik en is afhankelijk van de meldingen
die het binnen krijgt. In 2018 is 679 keer melding gemaakt van bijwerkingen van geneesmiddelen bij kinderen tot en met zeventien jaar. Deze meldingen werden gemaakt door consumenten (378 keer) en door
artsen, verpleegkundigen en apothekers (samen 301 keer). In totaal werden er binnen een jaar over 65
soorten geneesmiddelen meldingen gedaan, zie ook de figuur hieronder.
Echter, LAREB is afhankelijk van spontane meldingen van bijwerkingen en heeft niet de mogelijkheid alle
bijwerkingen die optreden te registreren. Het is daarom meer dan aannemelijk dat het aantal bijwerkingen van geneesmiddelen bij kinderen in werkelijkheid aanzienlijk hoger zal liggen.

Potentiële bijwerkingen bij kinderen waarvan in 2018 melding is gedaan bij LAREB.
Voor de top 10 geneesmiddelgroepen is het aantal meldingen weergegeven,
de overige 304 meldingen werden gedaan over de 55 overige geneesmiddelgroepen.
*Psychoanaleptics, **Psycholeptics.

Off-label gebruik van medicijnen brengt risico’s met zich mee omdat deze geneesmiddelen niet formeel
zijn getest op veiligheid en werkzaamheid. Daardoor lopen kinderen een hoger risico op bijwerkingen: ze
ondervinden juist de nadelige effecten van de medicijnen zonder dat ze vol profijt hebben van de goede
effecten.
De volledige nadelige effecten van off-label gebruik zijn moeilijk in te schatten omdat deze cijfers niet
centraal worden geregistreerd. Er zijn wel verschillende studies die laten zien dat ernstige bijwerkingen 50% vaker worden waargenomen14. Of bij off-label gebruik zelfs vier keer vaker voorkomen15 dan
bij normaal medicijngebruik. Dit betekent echter niet dat alle off-label voorschrijvingen voor kinderen
onwenselijk zijn omdat ze nadelige effecten hebben. De kern van het probleem ligt volgens kinderartsen
in kindermedicatie waar nog weinig over bekend is.
7

Aan het
woord

Prof. dr. Saskia de Wildt,
kinderarts-intensivist en klinisch farmacoloog

“Wat doet de behandelend arts als dat onderzoek door de fabrikant
niet is gedaan en de bijsluiter dus geen uitsluitsel biedt? Moet de
arts het dan maar zelf bedenken? Dat was in de kindergeneeskunde
tot een jaar of tien geleden in Nederland het geval. Elke kinderarts
had een eigen opschrijfboekje met doseringen van middelen die
niet in de bijsluiter stonden. De ene arts schreef het over van de
andere.
De rationale en herkomst van deze doseringen
was onbekend en elk ziekenhuis deed wat anders.
Collega-kinderartsen besloten dat het anders
moest en het Nederlandse Kinderformularium
werd opgezet. Geen informatie in de bijsluiter
betekent namelijk niet dat we helemaal niets
weten over werking of veiligheid.
Veel van deze middelen worden al jaren gebruikt
bij kinderen en soms zijn ze ook onderzocht.
Niet door de fabrikant, maar door de artsen en
apothekers in ziekenhuizen en universiteiten.
Door deze praktijkervaring en uitkomsten van
het eigen onderzoek te combineren, werd voor
meer dan zevenhonderd middelen een online
handboek met kinderdoseringen opgezet: het
Kinderformularium. Dagelijks wordt het nu meer
dan zesduizend keer geraadpleegd door artsen,
apothekers maar ook door apothekersassistenten en verpleegkundigen.”
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Casus
Antibiotica bij luchtweginfecties
Kinderen zijn extra vatbaar voor luchtweginfecties: 5-10% van de Nederlandse
kinderen kampt zo vaak met luchtweginfecties dat dit een belemmering kan
vormen voor hun ontwikkeling. Een geschatte 20% tot 50% van deze kinderen
krijgt langdurig antibiotica zonder dat goed is bewezen of dit wel werkt. Hoe
en met welke antibiotica deze kinderen worden behandeld, verschilt tot ieders
verbazing per ziekenhuis en zelfs per arts.
In juni 2019 heeft Kiddy Goodpills €150.000,- ter beschikking gesteld aan dr. Lilly
Verhagen om haar APPROACH-studie te financieren. Deze studie richt zich op het
onderzoek naar langdurig antibiotica gebruik bij kinderen met luchtweginfecties.

1 Werkt het?
(Infectie app)
Heeft uw kind vandaag
één of meer van

Antibiotica

onderstaande klachten?

2 Hoeveel resistentie?
(Samples)
158 kinderen 6 maanden - 5 jaar
Chronische luchtweginfecties

Placebo

Dr. Lilly Verhagen is samen met Dr. Gertjan Driessen en artsen in negen Nederlandse
ziekenhuizen deze studie gestart, waarin een groep van 158 kinderen van zes maanden tot vijf jaar in twee groepen worden verdeeld. Groep 1 krijgt een antibioticum
toegediend en Groep 2 een placebo (nepmedicatie). De ouders houden via een app
dagelijks een dagboek bij met de klachten van hun kinderen.
Dit onderzoek zal uitwijzen of de antibioticakuren echt luchtweginfecties voorkomen,
wat de bijwerkingen zijn, hoe de bacteriën door de kuur worden beïnvloed en hoe het
afweersysteem werkt bij deze kinderen. Pas wanneer we beter begrijpen wat de vooren nadelen zijn van antibioticakuren bij jonge kinderen, kunnen deze gerichter en met
minder bijwerkingen worden voorgeschreven..

9
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Aan het
woord

Lilly Verhagen,
onderzoeker en kinderarts in
opleiding van het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht

“Luchtweginfecties komen in het algemeen vaker
voor bij kinderen dan bij volwassenen. Sommige
kinderen hebben zo veel last van terugkerende luchtweginfecties dat het hun ontwikkeling
belemmert. Het opgroeiende lichaam van een
jong patiëntje dat twee tot drie keer per maand
ziek is en koorts heeft, heeft geen energie meer
over voor groei. Deze kinderen slapen slechter, beginnen later met lopen, blijven achter op
school en kunnen letterlijk een groeiachterstand
krijgen en een geringere lengte bereiken dan hun
leeftijdsgenoten. Ook kunnen infecties op jonge
leeftijd tot schade op latere leeftijd leiden, zoals
gehoorverlies en longschade. Om deze kinderen een
behandeling te kunnen bieden, wordt er vaak
in overleg met de ouders besloten om hen een
langdurige antibioticakuur te geven van zo’n zes
weken tot drie maanden. Deze antibiotica is
getest en veilig en effectief bevonden voor kort
gebruik bij kinderen. Maar deze zogenaamde lange
onderhoudskuren zijn voor deze indicatie altijd offlabel voorschriften. Antibiotica heeft namelijk ook
nadelige effecten, waaronder bijwerkingen en
mogelijke resistentie. Deze bijwerkingen zijn onder
andere huiduitslag, diarree, maag-darm klachten
en de lever kan problemen krijgen met het verwerken van de antibiotica.”
“Met nieuwe onderzoekstechnieken om de darmflora in beeld te brengen wordt het ook steeds
beter duidelijk dat antibiotica bij jonge kinderen
de darmflora in de war kunnen brengen. Studies
suggereren dat antibioticagebruik bij kinderen
een relatie zou kunnen hebben met diabetes en
overgewicht op latere leeftijd. Daarnaast is het
tegenwoordig bekend dat bij veel antibioticagebruik het risico op resistente bacteriën toeneemt.
De bacteriën kunnen ongevoelig voor antibiotica
worden waardoor op een later moment een
nieuwe infectie de kop op kan steken die steeds
moeilijker te behandelen wordt.

Omdat er weinig onderzoek is gedaan naar langdurig antibiotica voor deze groep kinderen is het
voor kinderartsen heel moeilijk om te bepalen
welk profijt kinderen ervan hebben. Ik kan als arts
twee opties bieden: behandelen met antibiotica
en hopen dat het werkt of niet behandelen en
monitoren. Deze beslissing maken we altijd in
overleg met de ouders. Als ouders een sterke
voorkeur hebben voor het wel of niet behandelen, kunnen wij als kinderartsen nu geen rationele
argumenten bieden om daar mee om te gaan.”
“Op basis van deze feiten snapt iedereen meteen de noodzaak van onderzoek, maar het is
iets anders om je eigen kind mee te laten doen:
de resultaten van die studie zullen voornamelijk
voordelen hebben voor toekomstige kinderen en
minder voor je eigen kind.
Gelukkig vinden veel ouders dat de ervaringen
met hun zieke kind andere kinderen en ouders
bespaard moeten blijven. Daarnaast is dit een studie waarbij wij, de artsen, de kinderen heel goed
in de gaten houden via een dagboek-applicatie
die we zelf hebben ontwikkeld. Deze app geeft
zowel artsen als ouders een goed overzicht. We
merken dat ouders het heel fijn vinden om grip op
de klachten te krijgen. Dat geeft de arts de mogelijkheid om samen met de ouders naar de data te
kijken, om inzichtelijk te krijgen hoe vaak klachten
voorkomen en hoe ernstig ze zijn. Dit helpt ook bij
het nader onderzoeken van de aanleiding van de
klachten. Een dergelijke app zou ook bij andere
studies kunnen helpen en past goed in de trend
dat we samen met de patiënt praten over wat er
gebeurt en samen beslissingen nemen over de
behandeling.”
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2.4 Geneesmiddelen zijn slecht toepasbaar
voor kinderen
Toepasbaarheid van geneesmiddelen bij kinderen is beperkt
De toepassing van de meeste geneesmiddelen is bedoeld voor volwassen, daarom is niet elke
vorm van toediening geschikt voor kinderen. Een vies drankje of een te grote pil kan ervoor zorgen
dat een kind een middel niet volledig neemt, waardoor de uiteindelijke dosis die het kind binnenkrijgt onvoldoende is. Daarnaast is de therapietrouw van kinderen anders dan bij volwassenen16.
De frequentie en het moment van inname zijn daarbij belangrijk. Bij schoolgaande kinderen kan het
innemen van geneesmiddelen op school een obstakel vormen, bijvoorbeeld door schaamte. Of
een medicijn wordt onvoldoende genomen als het effect niet snel genoeg wordt ervaren, zoals vaak
het geval is bij de astmainhaler. De enige oplossing die artsen en apothekers kunnen bieden, is het zelf
aanpassen van de toedieningsvorm en goede voorlichting geven aan ouders en kinderen.
Beschikbaarheid van kindertoedieningsvormen kent knelpunten
Kleine kinderen hebben specifieke vormen van geneesmiddeltoediening nodig. Als een kind nog
geen vast voedsel kan innemen, kan het ook geen tabletten of capsules innemen in verband met
verslikkingsgevaar. Ook moet de dosis vaak aangepast worden op basis van lichaamsgewicht,
maar met capsules of tabletten lukt dat niet. Dranken zijn vanwege de dosisflexibiliteit dan ook
nog steeds belangrijk als toedieningsvorm voor kinderen. Maar deze zijn lang niet altijd beschikbaar,
smaken soms vies en zijn niet lang houdbaar. Daarom is ook onderzoek nodig naar nieuwe toedieningsvormen.
Medicijnen voor volwassenen zijn niet 1-op-1 te vertalen voor kinderen
Traditioneel werd bij het verstrekken van medicijnen aan kinderen alleen de dosering aangepast aan
het lichaamsgewicht. Dit lijkt op het eerste gezicht logisch, maar kinderen zijn geen kleine volwassenen.
Omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn, reageert het lichaam anders op geneesmiddelen. Bij kinderen
kunnen medicijnen daarom sneller schade veroorzaken dan bij volwassenen of juist minder werken.
Medicijnen verdelen zich na toediening over het hele lichaam. Daarna verlaten medicijnen het lichaam
weer door afbraak in de lever of uitscheiding via de nieren. Bij een goede balans tussen de inname en
afbraak is er ook balans tussen de voordelen en nadelen: precies genoeg geneesmiddel in het bloed om
effectief de ziekte aan te pakken, maar niet te veel om giftig te zijn en voor ernstige bijwerkingen te
zorgen. Als de dosis in het bloed goed is, werken geneesmiddelen bij kinderen doorgaans net zo goed als
bij volwassenen. Maar doordat bij kinderen medicijnen anders worden opgenomen en uitgescheiden dan
bij volwassenen, is deze balans niet hetzelfde. Het aanpassen van de dosis op het gewicht is niet genoeg16.
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Aan het
woord

Lidwien Hanff,
ziekenhuisapotheker
Prinses Maxima Centrum
voor Kinderoncologie

Het lijkt zo simpel. Maar de laatste stap, het innemen van het geneesmiddel, is heel
belangrijk. Of dat goed lukt bij kleine kinderen hangt erg af van de toedieningsvorm.
Omdat van veel geneesmiddelen geen goede kindertoedieningsvorm beschikbaar is,
wordt gebruik gemaakt van apotheekbereidingen. Dat is vooral bij oudere middelen
nodig, maar ook bij nieuwe middelen zijn soms geen kindertoedieningsvormen beschikbaar, ondanks de wetgeving hierover. Een goed voorbeeld is het probleem met een
belangrijk anti-misselijkheidmiddel (aprepitant) bij kinderen. De drank is geregistreerd
door de leverancier, maar niet verkrijgbaar. Hierdoor kunnen kleine kinderen die een
chemobehandeling moeten ondergaan, dit middel niet in de juiste dosis toegediend
krijgen en hebben een veel grotere kans op misselijkheid. Het wordt opgelost met
individuele apotheekbereidingen, maar de samenstelling en toepassing daarvan is niet
onderzocht.”
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1.
Toediening

4.
Eliminatie en
afbraak

Een viertal factoren zorgt voor
andere werkzaamheid bij kinderen

1

2.
Absorptie

3.
Verdeling over
het lichaam

Toediening
De toediening is belangrijk voor de werking van een geneesmiddel. Hierbij kan bijvoorbeeld gekozen
worden voor een injectie, op de huid of via de mond (oraal). De fysieke vorm van het geneesmiddel,
bijvoorbeeld een pil of poeder, is afgestemd op de beoogde werking van het medicijn. Echter, vaak is
deze vorm niet geschikt voor kinderen. Een goedgekeurd drankje met vieze smaak kan een kind ervan
weerhouden het medicijn in te nemen of een capsule kan veel te groot zijn om door te slikken. Voor kinderen die (nog) geen medicijnen kunnen slikken worden medicijnen vermalen. Maar aanpassingen, zoals
het fijnmaken van tabletten of openmaken van capsules, kunnen de opname versnellen waardoor een
gevaarlijk hoge dosis ontstaat. Of de werking wordt juist tenietgedaan omdat bij vermalen vaak een deel
van de actieve stof verloren gaat.

2
Absorptie
De meeste geneesmiddelen zijn orale geneesmiddelen zoals drankjes en pillen omdat dit voor
volwassenen de gemakkelijkste, veiligste en goedkoopste manier van toedienen is. De absorptie via de
darmen, de opname van het geneesmiddel nadat het via de mond is ingenomen, bepaalt hoeveel van het
medicijn in het bloed wordt opgenomen. En hoe snel. Maar bij vooral jonge kinderen werken de darmen
heel anders. De zuurgraad, snelheid van de spijsvertering en darmflora hebben veel invloed op de opname van geneesmiddelen. Dit is anders bij verschillende leeftijden en geneesmiddelen. Zo worden veel
orale geneesmiddelen en zetpillen in de eerste maanden onvoorspelbaar opgenomen in de darmen en
worden de meeste geneesmiddelen die in vet oplosbaar zijn juist extra snel opgenomen bij kinderen
tussen de vier en dertien jaar.
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3
Verdeling
De verdeling van het geneesmiddel bepaalt hoeveel van een medicijn na toediening effectief in het
bloed aanwezig is. De verdeling tussen weefsels en het bloed hangt vooral af van de hoeveelheid
water en vet in het lichaam. Kinderen hebben een andere verhouding in vetweefsel, spierweefsel en
lichaamswater. Dit varieert ook nog eens per leeftijdsgroep. Bij een pasgeborene is slechts 15% van het
lichaamsgewicht vetweefsel, bij te vroeg geborenen ligt dit tussen de 1% en 15%. Dit neemt geleidelijk toe tot negen maanden, het bekende babyvet, daalt weer tot het zesde levensjaar en is pas bij de
puberteit gelijk aan dat van een volwassene. De hoeveelheid lichaamswater neemt geleidelijk af van
85% bij prematuren tot ongeveer 50% bij volwassenen. De verdeling van geneesmiddelen hangt af van
het soort medicijn: of het oplosbaar is in vet of water. Daarom is vooral bij pasgeborenen de hoeveelheid wateroplosbare medicijnen in het bloed lager en is er een hogere dosis nodig. Voor vet oplosbare
medicijnen is dit net andersom: de hoeveelheid in het bloed is hoger, en is dus een lagere dosis nodig dan
bij volwassenen.

4
Eliminatie en afbraak
De eliminatie en afbraak van een geneesmiddel bepaalt hoe lang en hoeveel geneesmiddel in het
lichaam aanwezig is. Dit is voornamelijk de taak van de lever die het medicijn afbreekt en van de
nieren die het medicijn uitscheiden via de urine. De lever en nieren van jonge kinderen werken nog
veel minder goed dan die van volwassenen. Daardoor is de afbraak tot op de leeftijd van een half
jaar meestal minder en blijft er meer geneesmiddel in het bloed. Als van een geneesmiddel per
kilogram gewicht even veel wordt gegeven als bij een volwassene kan zich een gevaarlijk hoge dosis
opbouwen. De activiteit van de lever en de afbraak van medicijnen neemt in de eerste maanden van
het leven toe. Bij kinderen tussen de zes maanden en zes jaar is de omzetting van veel geneesmiddelen,
door tot nu toe onbekende reden, juist veel sneller. Het effect hiervan is dat deze kinderen dus juist een
hogere dosis geneesmiddelen per kilogram gewicht moeten krijgen om een goed werkzame concen
tratie te bereiken.
Als een kind ouder wordt en groeit, veranderen de bovenstaande factoren van de stofwisseling. Daarom kan een dosis niet gelijk blijven, maar moet deze bij langdurig gebruik regelmatig
worden aangepast. Helaas kun je per geneesmiddel niet goed voorspellen hoe dit groeiproces precies
verloopt, daarom is onderzoek per geneesmiddel nog nodig.
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Aan het
woord

Prof. dr. Saskia de Wildt,
kinderarts-intensivist en klinisch farmacoloog

Eigenlijk is het heel indrukwekkend
wat we in de loop der jaren hebben
onderzocht. En hoe weinig we twintig jaar geleden wisten over wat we
deden. De stofwisseling van kinderen is nog in ontwikkeling en daarom
moet er niet alleen worden gekeken
naar de hoeveelheid geneesmiddel
die wordt toegediend, maar ook naar
hoe snel het wordt afgebroken in
het lichaam. Met deze kennis in het
achterhoofd hebben we bijna twintig
jaar geleden in het Sophia Kinderziekenhuis de hoeveelheid midazolam
in het bloed bij te vroeggeboren baby’s onderzocht. De jonge patiëntjes
kregen dezelfde dosering als volwassenen, maar dan aangepast op gewicht. Het bleek dat de hoeveelheid
midazolam in het bloed veel hoger
was dan bij volwassenen. Zo hoog
zelfs dat dit gevaarlijk was, met alle
risico’s van dien. Iets waar niemand
zich destijds van bewust was. Bij een
te hoge dosis ademen deze kinderen
namelijk niet goed door of kunnen ze
zelfs ophouden met ademhalen en in
een coma raken. Door dit onderzoek
en opname van de resultaten in het
Kinderformularium weten we tegenwoordig wel welke dosis we pasgeboren kinderen moeten geven (zie ook
kader op pagina 8). Enige jaren later
werd ook gevonden, dat als je standaard midazolam geeft om baby’s op
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de couveuseafdeling in diepe slaap
te houden, ze ook meer ontwikkelingsproblemen krijgen dan kinderen
die niets krijgen en wakkerder maar
wel comfortabel waren. Door deze
onderzoeken schrijven kinderartsen
veel kritischer midazolam voor aan
pasgeborenen, zodat het alleen gegeven wordt als het echt nodig is.
Prof. dr. Saskia de Wildt: ”Kinderen
voor onderzoek een medicijn geven dat ze zelf niet nodig hebben,
is voor patiënten, ouders en artsen
onprettig. En mogelijk gevaarlijk.
Om veilig onderzoek te doen, bedachten we met collega’s van TNO
een nieuwe manier van onderzoek.
Om de geneesmiddelhoeveelheid
in het bloed bij kinderen te meten,
maken we gebruik van een zogenoemde microdosering.
Deze microdosis kan zo klein zijn
als een miljoenste van de normale dosering en zal daardoor geen
bijwerkingen geven. Dit is de veiligste manier van testen als je nog
niets weet over een geneesmiddel
en je het voor het eerst aan kinderen wilt geven. Het medicijn krijgt
een label, een soort vlaggetje, dat
radioactief is. Onze allereerste
reactie was dat dit toch niet kon,
zomaar radio
activiteit aan kin-

deren geven. De collega’s van TNO
legden uit: overal zit straling in, ook
in het dagelijkse leven word je aan
straling blootgesteld. De straling
van een microdosis is extreem laag
en minder dan een tiende van een
longfoto. Op basis hiervan wordt
onderzoek met een dergelijke
microdosis als veilig beschouwd en
mag het ook bij kinderen worden
toegepast.”
“Met dit onderzoek hebben we
bepaald hoe we veilig midazolam
en paracetamol aan jonge kinderen
kunnen geven. Maar onze grootste bevinding was dat je met de
microdosis ook veilig onderzoek
kan doen naar andere geneesmiddelen én dat de medisch-ethische
commissies en ouders instemmen
met dit veilige onderzoek.
“Ouders begrijpen heel goed
dat wij kinderartsen naar eer en
geweten geneesmiddelen voor
schrijven. En ze begrijpen het ook
als we vertellen dat sommige medicijnen naar onze wens onvoldoende onderzocht zijn. Vanuit
mijn ervaring staan veel ouders
positief tegenover deel-name aan
geneesmiddelenonderzoek.
Onderzoek dat wij doen kan
namelijk ook het eigen kind ten

goede komen. Bijvoorbeeld als
we de werkzaamheid van twee
medicijnen vergelijken of omdat
kinderen dan een medicijn krijgen
dat ze anders niet zouden kunnen
krijgen. We horen ook van ouders
dat het meespeelt dat de behandeling voor hun kind niet mogelijk
was geweest zonder de ouders en
kinderen die eerder aan dit soort
onderzoek hebben meegedaan.
Wat mij als arts verbaast, is dat kinderen van elf, twaalf jaar en ouder
de noodzaak heel goed begrijpen
en dat ze veel meer aankunnen
dan wij als volwassene denken. Zo
vinden kinderen het zelf vaak niet
erg om een keer extra naar het
bloed te geven of een MRI-scan te
krijgen. Vooral als ze daar andere
kinderen mee kunnen helpen die
na hen ziek worden.”

Casus
Midazolam bij te vroeg geboren baby’s
Midazolam is een rustgevend slaapmiddel dat kinderen krijgen toegediend tijdens vervelende ingrepen of om in slaap te blijven tijdens
hun behandeling op de intensive care. Het is in Nederland het meest
gebruikte medicijn voor dit doel en wordt in het ziekenhuis honderden
keren per jaar toegediend.
De dosering luistert nauw en het levert problemen op als kinderen
dezelfde dosis krijgen als volwassenen. Dit kan heftige gevolgen
hebben. Na jaren van onderzoek weten we eindelijk onder welke omstandigheden en op welke wijze we midazolam zo veilig mogelijk aan
kinderen kunnen geven.
Het onderzoek naar het gebruik van midazolam is een succesverhaal,
omdat het van onwetendheid tot veilige voorschriften heeft geleid. Er
zijn echter nog veel (off-label) geneesmiddelen die aan kinderen worden voorgeschreven waarvan we nog net zo weinig weten als twintig
jaar geleden.
Meer onderzoek maakt het voor kinderartsen en onderzoekers mogelijk de behandelingen voor kinderen te optimaliseren zodat ook zij
veilig behandeld kunnen worden. Maar hoe doe je veilig geneesmiddel
onderzoek bij zo’n kwetsbare doelgroep als kinderen?
Een van de redenen dat er weinig geneesmiddelen officieel zijn getest
bij kinderen is, dat de wet hen terecht goed beschermt tegen ongemak
en risico’s. Dat maakt onderzoek doen zo veel lastiger.
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3. Waarom is er niet eerder
en meer onderzoek gedaan?
1. Commercieel onaantrekkelijk voor farmaceutische industrie
Geneesmiddelen werden tot voor kort niet standaard op kinderen getest omdat het lastig en onaantrekkelijk is voor de farmaceutische industrie om de klinische bewijsvoering te leveren. Hoewel de meeste
nieuwe geneesmiddelen nu onderzocht moeten worden, is van de helft van de bestaande geneesmiddelen
de werkzaamheid, veiligheid en toepasbaarheid niet onderzocht. Dit heeft meerdere redenen: er zijn minder
kinderen dan volwassenen en kinderen zijn relatief gezond. En dus kleine verbruikers. Voor de verkopende
farmaceut zijn kinderen daardoor commercieel onaantrekkelijk. Ook zijn ze bang voor de risico’s van onderzoek bij kinderen. Daarnaast is het na registratie van een kindertoedieningsvorm voor de farmaceutische
industrie soms commercieel niet aantrekkelijk om deze vorm daadwerkelijk op de markt te brengen en te
houden. Daardoor blijft de juiste toedieningsvorm niet beschikbaar voor kinderen.
2. Lastig voor artsen om zelfonderzoek op te zetten
Artsen en onderzoekers kunnen ook zelfonderzoek doen, maar voor hen is het moeilijk om dit onderzoek op
te zetten en te financieren. Omdat:
• Kinderen niet behandeld kunnen worden als één doelgroep, maar bestaan uit vele verschillende
leeftijdsgroepen, zoals zuigelingen, peuters, schoolkinderen en pubers. Onderzoek van de ene leeftijdsgroep kan niet worden vertaald naar een andere leeftijdsgroep, waardoor er dus apart onderzoek
moet worden gedaan naar verschillende leeftijdsgroepen.
• Het door ethische beperkingen lastiger is om bij kinderen onderzoek te doen dan bij
volwassenen. Daarnaast moet het risico en de belasting bij kinderen zo minimaal mogelijk
zijn. Artsen moeten binnen deze beperkingen hun onderzoek opzetten.
• Minderjarigen volgens de wet wilsonbekwaam zijn en dus ouders toestemming moeten
geven. Ouders erkennen het belang van goedgekeurde geneesmiddelen, maar zijn van
nature terughoudend vanwege potentiële risico’s17. Vanaf twaalf jaar hebben kinderen
hier zelf ook een stem in.
• Onderzoek bij kinderen meestal duurder is dan bij volwassenen. De reden: er zijn vaak weinig
kinderen met een bepaalde ziekte. Dat maakt langlopende onderzoeken noodzakelijk, die soms
ook in meerdere ziekenhuizen of zelfs in meerdere landen moeten plaatsvinden.
Kinderen ervaren wetenschappelijk onderzoek minder belastend dan volwassenen denken. Volwassenen
zien wetenschappelijk onderzoek bij kinderen als een belastende ervaring. Maar is dat ook zo? Om dit te
onderzoeken heeft dr. Mira Staphorst van het Amsterdam UMC gesproken met kinderen die aan allerlei
wetenschappelijke onderzoeken meededen. Wat bleek? Kinderen vinden lichamelijke onderzoeken als een
wangslijmvliesafname, allergietesten en echoscopieën minder belastend dan een tandartsbezoek. Wat
kinderen juist wel als belastend ervaren, is moe worden of zich gaan vervelen18.
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Het blijkt dat kinderen vaak andere opvattingen hebben over wetenschappelijk onderzoek,
en de belasting ervan, dan volwassenen en de medisch-ethische commissies vooraf inschatten.
Erkenning en verspreiding van deze boodschap is cruciaal om meer wetenschappelijk onderzoek bij kinderen mogelijk te maken. Daarnaast is het heel belangrijk om kinderen te betrekken
bij de keuze om mee te doen aan onderzoek, hoe het onderzoek het beste kan worden uitgevoerd en hoe kinderen geïnformeerd willen worden.

Aan het
woord

Dr. Mira Stophorst over hoe
kinderen onderzoek ervaren19

“Wat kinderen als belastend ervaren is verrassend. Het loopt uiteen van zaken die te
maken hebben met het onderzoek, zoals zenuwachtig zijn omdat je niet weet wat je te
wachten staat en nuchter moeten zijn voor een onderzoek en daardoor honger of dorst
hebben, tot belasting die te maken heeft met de logistiek van een onderzoek, zoals lang
moeten wachten en veel onderzoeken achter elkaar moeten doen. Voor zieke kinderen
speelt vaak ook de tijd, ook reistijd, mee die zij kwijt zijn aan het onderzoek, waardoor
zij school en sociale activiteiten moeten missen. Het was opvallend dat de verschillende
kinderen die ik heb geïnterviewd veel vergelijkbare ervaringen hebben.”
“Kinderen zijn meestal heel gemotiveerd. Zo vinden gezonde kinderen het leuk om te
ontdekken hoe ze er van binnen uitzien en vinden zieke kinderen het belangrijk om
andere kinderen te kunnen helpen. Suggesties van de kinderen zelf om de belasting te
verminderen zijn vooral gericht op afleiding, zoals een film kijken en muziek luisteren.
Ook noemen kinderen dat vooraf betere informatie, op hun niveau, over het onderzoek
hen kan helpen: wat voel je van een MRI-scan of hoe smaakt contrastvloeistof?”
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Eerdere ontwikkelingen verhelpen niet alle problemen
In 2005 werd het Kinderformularium opgesteld om kennis tussen artsen en verschillende ziekenhuizen te delen en hiermee de kwaliteit en veiligheid van medicijnen bij kinderen te vergroten. In 2007 is
er nieuwe Europese wetgeving gekomen die onderzoek bij kinderen voor nieuwe geneesmiddelen
verplicht stelt. Echter, in de praktijk bleek dit ingewikkeld omdat er simpelweg te veel kennis ontbreekt
over het kindvriendelijk maken van onderzoek voor alle leeftijdsgroepen10. Hierdoor heeft de wet tot nu
toe te weinig effect gehad.
Om meer kennis over kinderonderzoek te verkrijgen, heeft de Europese Unie samen met farmaceutische bedrijven 140 miljoen euro geïnvesteerd in een samenwerking van 33 academische ziekenhuizen en tien farmaceutische bedrijven uit twintig Europese landen10. Dit geld zal grotendeels worden
gebruikt om een Europees netwerk op te bouwen van ziekenhuizen en kennisinstanties om te adviseren
over de beste en meest kindvriendelijke onderzoeksplannen en de uitvoer daarvan te ondersteunen. Prof.
dr. Saskia de Wildt, kinderarts-intensivist en klinisch farmacoloog – en voorzitter van de Stichting Kiddy
Goodpills Medische en Wetenschappelijke Adviesraad – coördineert de Nederlandse bijdrage. De Europese
investering zal vooral de infrastructuur voor onderzoek verbeteren, maar niet het noodzakelijke onderzoek
financieren. Om al het onderzoek uit te voeren dient extra geld ingezameld te worden. Kiddy Goodpills zet
zich hiervoor in.
Wat speelt er nog meer?
Om duidelijk inzicht te krijgen in het gevolg van het voorschrijven van off-label medicijnen en de omvang van
de problematiek rondom ongeschikte medicatie voor kinderen in kaart te brengen, is uitgebreid onderzoek
nodig.
• Voor kinderartsen/farmacologen is maar weinig onderzoeksgeld beschikbaar. Als er onderzoeksgeld
beschikbaar is, dan is het volgens kinderartsen nuttiger om een specifiek middel te onderzoeken waar
ze nog weinig van afweten en dit werkzamer en veiliger te maken. In plaats van veel tijd en geld te
investeren in een onderzoek dat alleen het probleem in kaart brengt.
• Het is erg moeilijk voor artsen en patiënten om bij kinderen ziekteverschijnselen te onderscheiden van
bijwerkingen. Zieke kinderen zijn vaak verward, slaperig, of hebben afwijkende bloedwaarden. Maar
is dat omdat ze ziek zijn (geweest) of omdat ze een geneesmiddel hebben gekregen? Mede omdat
artsen niet weten of een symptoom een echte bijwerking is, wordt dit doorgaans niet gemeld.
• Het kost kinderartsen/farmacologen veel tijd om de (mogelijke) bijwerkingen van geneesmiddelen te
registreren bij LAREB, waardoor ze zich beperken tot de meest uitzonderlijke en opvallende gevallen.
Voorbeelden uit de praktijk: wat gebeurt er als de gevaren van geneesmiddelen onbekend zijn?
Niet elk off-label geneesmiddel voor kinderen is gevaarlijk. Sommige middelen worden al tientallen jaren
veilig off-label voorgeschreven aan kinderen. En deze kennis wordt tegenwoordig ook gedeeld met alle artsen en apothekers in het Kinderformularium. Toch schuilt er in een onbekend aantal middelen nog een groot
gevaar als ze off-label aan kinderen worden gegeven.
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Twee voorbeelden:
De pijnstiller Fentanyl is goedgekeurd voor kinderen als pijnstiller bij operaties. Naast het voorgeschreven gebruik, wordt dit medicijn in het ziekenhuis ook off-label voorgeschreven als rustgevend middel. Een
recente studie uit de Verenigde Staten onder zes kinderziekenhuizen heeft veel stof doen opwaaien. Het
onderzoek heeft namelijk aangetoond dat een kwart van de kinderen die Fentanyl off-label ontvangen ernstige ademhalingsproblemen krijgen20. Enkele kinderen kregen zelfs levensbedreigende complicaties, vele
malen vaker dan volwassenen. De FDA, de organisatie die geneesmiddelen reguleert in de VS, heeft daarom een extra waarschuwing op de verpakking laten zetten dat de ademhaling van kinderen nauw gemonitord moet worden. Ook wordt er nu onderzoek gedaan of kinderen niet beter een alternatief en veiliger
rustgevend en pijnstillend medicijn moeten krijgen.
Antivirale medicijnen tegen HIV worden bij hiv-geïnfecteerde kinderen gebruikt om ontwikkeling van AIDS
te voorkomen. Als de moeder is besmet met HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt, kunnen kinderen tijdens de
geboorte worden geïnfecteerd. Er bestaat geen genezing voor HIV/AIDS, maar met de juiste medicijnen kan
de infectie onder controle worden gehouden. Echter, een studie uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland onder 23 ziekenhuizen heeft aangetoond dat veel kinderen jarenlang een te lage dosis ontvingen, waardoor
de medicijnen onvoldoende werkzaam waren21.
Voor 1997, toen er nieuwe richtlijnen kwamen, was de dosis bij 62% van de onderzochte kinderen te laag.
Dit had drie voorname oorzaken: 1) de fabrikant wist niet wat de juiste dosis bij kinderen moest zijn 2)
hierdoor werden er door artsen verschillende, en foute, modellen gebruikt om de dosis voor kinderen te
berekenen 3) de dosis werd vaak niet aangepast als kinderen ouder en groter werden.
Deze twee voorbeelden tonen aan dat niet alle medicatie voor volwassenen 1-op-1 is te vertalen naar kinderen. Zonder onderzoek zouden we er nooit zijn achtergekomen dat deze geneesmiddelen bij kinderen anders werken dan bij volwassenen. Maar helaas weten artsen simpelweg nog niet van alle geneesmiddelen
of en hoe ze het beste aan kinderen kunnen worden voorgeschreven. Dit benadrukt dat geneesmiddelen
apart moeten worden onderzocht voor kinderen, maar ook dat nieuwe aanbevelingen en richtlijnen moeten worden gelijkgetrokken om te voorkomen dat medicatie verkeerd wordt voorgeschreven bij groepen
kinderen.
Ook in Nederland wordt toonaangevend geneesmiddelonderzoek bij kinderen gedaan. Lees ook de
ervaringen van kinderarts Lilly Verhagen op pagina 10 en met professor Saskia de Wildt op pagina 8 en 15.
Wat weten we nog niet?
Er zijn al grote stappen gemaakt, maar onderzoek naar geneesmiddelen bij kinderen loopt nog altijd ver achter ten opzichte van onderzoek bij volwassenen en dat maakt een inhaalslag noodzakelijk.
Zo is de helft van de geneesmiddelen nooit officieel op werkzaamheid en veiligheid getest bij kinderen. Bij
een deel hiervan is zelfs de exacte werkzaamheid nog onbekend. Een voorbeeld hiervan is het langdurig
gebruik van antibiotica bij terugkerende luchtweginfecties (zie ook pagina 10). Daarnaast is veel van wat we
wel weten gebaseerd op verouderde studies. En als bijwerkingen wel bekend zijn, dan worden deze vaak
niet gedeeld met bijwerkingencentrum LAREB. Kiddy Goodpills vindt dat de gefragmenteerde kennis onder (kinder)artsen veel beter samengebracht moet worden. Door dit te doen, kunnen we voor eens en voor
altijd een goed inzicht krijgen in de problematiek rondom ongeschikte medicatie bij kinderen en samen een
prioriteitenlijst voor onderzoek opstellen.
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4. Wie doet wat?
En wat kunt u doen?
In 2007 is een Europese wet aangenomen die het testen op kinderen voor nieuwe medicijnen
verplicht stelt, als dat middel aan kinderen voorgeschreven kan gaan worden. Tot 2017 heeft dit
gezorgd voor 200 nieuwe geteste medicijnen voor kinderen22. Dit betreft echter slechts 25% van
alle nieuwe geneesmiddelen die in deze periode op de markt zijn gekomen. Deze Europese wet
betekent ook helaas niets voor medicijnen die al op de markt waren.
Om ongeschikt gebruik van geneesmiddelen bij kinderen terug te dringen zullen een aantal dingen moeten
veranderen: noodzakelijk onderzoek moeten worden gefinancierd, begrip bij ouders en de samenleving
moet worden vergroot en er moeten nieuwe manieren van testen worden ontwikkeld.
Dat is waar Kiddy Goodpills zich hard voor maakt. En daarbij kunnen we alle hulp gebruiken. Van iedereen.
Het grote publiek
Het is al erg genoeg dat kinderen medicijnen moeten gebruiken. En als je kinderen kent die ziek zijn, dan wil
je dat ze de beste behandeling krijgen die er maar bestaat. Daarom is het belangrijk om een vuist te maken
tegen ongeschikte geneesmiddelen voor kinderen. Dat kan door te doneren aan Kiddy Goodpills. Maar ook
door ouders, grootouders, familie en kennissen, bedrijven en organisaties aan te moedigen om te doneren.
Of door zelf geld in te zamelen. Samen kunnen we de boodschap van Kiddy Goodpills uitdragen en veilige
medicijnen voor alle kinderen bewerkstelligen.
Patiënten en hun ouders of verzorgers
Gezondheid is erg belangrijk en voor een ouder is een kind het meest dierbare in het leven. Een veilige
werking van medicijnen die kinderen krijgen gaat iedere ouder dan ook aan het hart. Juist daarom is het
heel belangrijk om vermoedens van bijwerkingen door te geven aan artsen. Daardoor kan een goed beeld
worden verkregen over de veiligheid en werking van de medicatie. Artsen zijn daarbij wettelijk verplicht om
ernstige bijwerkingen te melden aan het bijwerkingscentrum LAREB. Met een goed overzicht van medicijnen en hun bijwerkingen kunnen kinderen in de toekomst beter worden geholpen.
Voor de verbetering van medicijnen is geneesmiddelenonderzoek bij kinderen heel belangrijk. Door mee te
doen aan geneesmiddelenonderzoek kan de kennis worden verbeterd. Het noodzakelijke onderzoek wordt
tegenwoordig door artsen op veilige manieren uitgevoerd en de kinderen worden zeer goed in de gaten
gehouden. Deelname aan onderzoek, essentieel om op een dag aan alle kinderen veilige en werkzame geneesmiddelen te kunnen geven, gaat altijd in overleg met het kind en de ouders.
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De media
Artsen erkennen dat ze kinderen vaak off-label medicijnen voorschrijven zonder zeker te weten hoeveel
effect de medicijnen zullen hebben. Ze hebben gewoonweg geen andere optie omdat de kennis niet
beschikbaar is maar behandeling wel noodzakelijk is.
Kiddy Goodpills zoekt altijd samenwerking met de media om bewustzijn te creëren bij belanghebbenden én
bij het grote publiek. Die samenwerking maakt het mogelijk de druk op te voeren op de politiek, artsen en de
farmaceutische industrie om actie te ondernemen. En om deze partijen te bewegen om fondsen beschikbaar
te stellen om medicijngebruik onder kinderen te onderzoeken.
Politiek en overheidspartijen
Kindermedicatie is in de afgelopen jaren regelmatig besproken in de politiek. Kiddy Goodpills vindt dat dit
onderwerp hoger op de agenda moet staan. En beter moet worden behandeld. Er moet vanuit de Nederlandse en Europese politiek meer aandacht komen en geld beschikbaar worden gesteld voor onderzoek naar
optimale medicijnen voor kinderen. En als het nodig is, moeten ook wet- en regelgeving aangepast worden.
Artsen
Elke arts wil de beste zorg verlenen aan patiënten. Omdat zorgverleners de gevolgen eigenhandig meemaken, zijn zij het beste in staat om te signaleren waar het huidige geneesmiddelgebruik tekortschiet. Door
het coördineren van alle acties om off-label voorschrijvingen te verminderen, kan de problematiek rondom
ongeschikte medicijnen voor kinderen echt worden aangepakt. Hiervoor moet er een verbetering in de infrastructuur en afstemming van medicijnonderzoek komen. Daarnaast is het nationaal en internationaal delen
van nieuwe inzichten en updaten van voorschriften essentieel om ervoor te zorgen dat hetzelfde onderzoek
niet meerdere keren wordt gedaan. Ook kunnen artsen en andere zorgverleners hun steentje bijdragen met
het registreren van bijwerkingen. Duidelijke communicatie richting patiënten en ouders over wat ze van behandelingen en geneesmiddelenonderzoek kunnen verwachten, helpt hierbij.
Zorgverzekeraars
De zorg die kinderen krijgen wordt grotendeels vergoed door de zorgverzekeraars. Zij zijn daarmee direct
betrokken bij de geneesmiddelen die kinderen ontvangen. Zorgverzekeraars kunnen geanonimiseerde data
en kennis over het off-label gebruik bij kinderen delen om goed inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek. Zij kunnen direct hun steentje bijdragen aan onderzoek dat toepasbaar en veilig geneesmiddelgebruik bij kinderen bevordert. Ook kunnen zij faciliteren dat geneesmiddelen die in een ander land wel
geregistreerd en beschikbaar zijn, ook in Nederland vergoed worden. Daarmee zullen de zorgkosten worden
verlaagd: veilige en effectieve medicatie voor kinderen zal zorgen voor effectievere behandelingen waardoor minder zorg nodig is.
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Geneesmiddelenfabrikant
De farmaceutische industrie is verantwoordelijk voor het testen van geneesmiddelen voordat ze op de markt
worden gebracht. Ook hebben zij een belangrijke rol in het beschikbaar maken en houden van kindertoedieningsvormen, voor een maatschappelijke aanvaardbare prijs. Het is aan de farmaceutische industrie om de
maatschappelijke verantwoordelijkheid en het initiatief te nemen om ervoor te zorgen dat medicijnen geschikt zijn voor kinderen. Het bewijs voor de effectiviteit, veiligheid en toepasbaarheid van het gebruik voor
alle leeftijdsklassen is daarbij van belang. Daarnaast kunnen ze, met name voor al bestaande middelen die
zijn goedgekeurd voor volwassenen, meewerken aan wetenschappelijk onderzoek bij kinderen en hun kennis
over de geneesmiddelen delen met artsen en onderzoekers.

5. Stichting, bestuur en
medische adviesraad
Visie
Kiddy Goodpills zet zich in voor verbetering van medicatie voor kinderen. Kinderen krijgen vaak dezelfde
medicijnen als volwassen patiënten, waarbij alleen de dosering is aangepast aan hun lichaamsgewicht. Dit
lijkt logisch, maar kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en reageren heel anders op medicijnen dan volwassenen. Ook zijn de ziektes van kinderen vaak anders dan die van volwassenen. Het is zelfs zo dat de helft van
de geneesmiddelen die artsen voorschrijven aan kinderen, niet zijn getest op veiligheid of werkzaamheid bij
kinderen. Omdat ongeschikte medicatie bij kinderen ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, vindt
Stichting Kiddy Goodpills dat kindermedicijnen moeten worden onderzocht en afgestemd op kinderen. Dan
zijn ze veilig.
Missie
100% veilige en effectieve medicijnen voor alle kinderen.
Wat doen wij?
Kiddy Goodpills wil, onder permanent toezicht van de eigen medisch-wetenschappelijke adviesraad, alle
kennis vergaren over de onbekende effecten van kindermedicatie en zet zich zo in voor 100% veilige en
effectieve medicatie voor kinderen. Daarvoor zijn twee speerpunten geformuleerd:
1) fondsen werven om het noodzakelijke geneesmiddelenonderzoek bij kinderen mogelijk te maken en
2) bij alle betrokkenen zoveel mogelijk aandacht voor het probleem vragen. Met als doel dat medicijnen
voor kinderen veiliger worden, dat behandelingen effectiever worden en er dus meer kinderen genezen met
minder bijwerkingen.
Wat kunt u doen?
Financiële steun is altijd welkom, u kunt daarvoor doneren op rekeningnummer NL55 INGB 0007 6902 57
t.n.v. Stichting Kiddy Goodpills. Maar ook op andere gebieden, denk aan het beschikbaar stellen van media of
het organiseren van fondsenwervende events om meer aandacht voor Kiddy Goodpills te krijgen, wordt hulp
zeer gewaardeerd. Neem daarvoor contact met ons op via info@kiddygoodpills.nl
Bestuur
• Valerie Kranenburg - Barth: Oprichter & voorzitter
• Emeliet van Gool: Oprichter & bestuurslid
• Caroline Ammerlaan: penningmeester
• Corine d’Haans: Bestuurder
• Vacant: secretaris
Alle bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis in voor Kiddy Goodpills.
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Medisch Wetenschappelijke adviesraad
• Prof. dr. S. N. de Wildt (Radboud UMC & Erasmus MC),
Hoogleraar klinische farmacologie & kinderarts-intensivist, directeur kinderformularium
• Prof. dr. M. de Hoog (Erasmus MC), kinderarts-intensivist & hoofd IC-kinderen,
medeoprichter kinderformularium
• Prof. dr. D. Tibboel (Erasmus MC), kinderarts-intensivist en director of research
• Dr. D.M.W.M. te Loo (Radboud UMC), kinderarts, farmacoloog, oncoloog
• Dr. L.M. Hanff (Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie),
ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, hoofd apotheek
• Dr. A. van Royen (UMC Utrecht/ WKZ), kinderreumatoloog/ immunoloog
• Dr. T.R. de Haan (Amsterdam UMC), kinderarts, neonatoloog, klinisch epidemioloog
en klinisch farmacoloog

6. Contact, vragen en
meer informatie
Heeft u vragen over het werk, de werkwijze of doelstellingen van
Kiddy Goodpills of wilt u om andere reden in contact komen met de stichting?
Stuur dan een e-mail naar info@kiddygoodpills.nl.
Wilt u meer weten over geneesmiddelengebruik onder kinderen?
Naast de bronvermelding van dit rapport op de volgende pagina raden
wij websites van een aantal betrouwbare instanties aan voor verdere informatie.
• Kinderformularium, een website met onafhankelijke informatie over
geneesmiddelgebruik bij kinderen: www.kinderformularium.nl
• Bijwerkingencentrum LAREB. Een website over het signaleren
van risico’s en bijwerkingen van geneesmiddelen: www.lareb.nl
• Apotheek.nl. Deskundige informatie van de apotheker:
www.apotheek.nl/themas/kinderen-en-medicijnen
• Kind en Onderzoek. Een website over de deelname van kinderen
aan wetenschappelijk onderzoek: www.kindenonderzoek.nl
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