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Adviezen voor veel gebruikte medicijnen bij een ver-
minderde nierfunctie, een rekenmodule om fouten 
bij kinderdoseringen te beperken en speciale medi-
cijnteksten over gebruik bij kinderen op apotheek.nl. 
Sinds maart 2014 heeft het Kinderformularium enke-
le belangrijke projecten uitgevoerd.

In het Kinderformularium stonden aanvankelijk alleen bij 
antibiotica doseeradviezen bij een verminderde nierfunctie. 
Dit wekte onterecht de indruk dat er bij andere medicijnen 
geen dosisaanpassingen nodig zijn. Dankzij een subsidie 
van de Nierstichting is nu voor 23 andere veel gebruikte 
medicijnen een advies opgesteld. Deze adviezen zijn dit 
voorjaar in het Kinderformularium gepubliceerd. Adviezen 
over de overige medicijnen waarbij een dosisaanpassing 
nodig is, worden de komende tijd uitgewerkt.

Rekenmodule
Om het aantal rekenfouten bij kinderdoseringen te beper-
ken, heeft het Kinderformularium een rekenmodule ont-
wikkeld. Door de geboortedatum en het gewicht van een 
kind in te voeren, kunt u per indicatie de juiste dosis bere-
kenen. De rekenmodule staat sinds begin september op de 
website. Deze eerste versie is een bètaversie. Dit houdt in 
dat deze nog fouten kan bevatten, ondanks uitgebreid tes-
ten. Heeft u een vraag of opmerking over de rekenmodule? 
Geef dit dan aan via de knop ‘Meld een probleem’.

Apotheek.nl
Bij kinderen wordt 40-80% van de medicijnen off-label 
voorgeschreven. Voor consumenten betekent dit dat er voor 

deze medicijnen geen informatie voor kinderen beschikbaar 
is. Daarom zijn er nu aparte medicijnteksten over gebruik 
bij kinderen op apotheek.nl gemaakt voor de medicijnen in 
het Kinderformularium. Momenteel zijn deze kindertek-
sten voor zo’n 150 medicijnen te raadplegen. De komende 
maanden zal dit aantal geleidelijk worden uitgebreid.

Weesgeneesmiddelen
De ontwikkeling van nieuwe medicijnen is duur. Vooral 
als het gaat om medicijnen voor zeldzame aandoeningen, 
de weesgeneesmiddelen. Daarnaast wordt hierbij in eer-
ste instantie alleen naar volwassenen gekeken. Vaak wordt 
een medicijn pas bij kinderen onderzocht nadat het voor 
volwassenen geregistreerd is. Desondanks schrijven artsen 
deze medicijnen in de praktijk al wel bij kinderen voor. In 
de literatuur is daarom al informatie te vinden over het 
gebruik bij kinderen.
Voordat de zorgverzekeraar een medicijn vergoedt, moet het 
medicijn aan bepaalde voorwaarden voldoen. Registratie is 
daar een voorbeeld van. Wanneer een medicijn in een richtlijn 
is opgenomen, kan dit ook een reden voor vergoeding zijn. 
Het Kinderformularium wordt gezien als officiële richtlijn. 
Daarom worden van acht medicijnen die al in het Kinder-
formularium staan enkele zeldzame indicaties uitgezocht. 
Daarnaast worden circa zeventien nieuwe medicijnen aan 
het Kinderformularium toegevoegd. Hopelijk zorgt dit 
project voor vergoeding van het gebruik van deze medicij-
nen bij kinderen. De resultaten vindt u begin 2016 in het 
Kinderformularium.  

Kinderformularium wordt
gezien als officiële richtlijn

DOOR GEBOORTEDATUM EN GEWICHT IN TE VULLEN, GEEFT DE REKENMODULE PER 

INDICATIE DE JUISTE DOSIS.
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Aantal projecten verbetert medicijngebruik kinderen
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