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prk geen goed handvat; zorgverleners moeten zelf alert zijn

Handelsproducten
niet altijd uitwisselbaar
U krijgt in de apotheek een generiek voorschrift binnen. Kunt u nu elk van
de bijbehorende handelsproducten afleveren? Het antwoord hierop is nee.
Deze handelsproducten zijn niet altijd uitwisselbaar.
Auteur Marleen Journée-Gilissen, knmp Geneesmiddel Informatie Centrum

Wat is een hpk en prk?
De g-standaard heeft een hiërarchische structuur, met
hpk’s (handelsproducten) en prk’s (prescriptie-/voorschrijfproducten). Het Geneesmiddel Informatie Centrum
(gic) van de knmp verwerkt farmaceutische informatie
van geneesmiddelen voor de G-Standaard.
Bij het verwerken van deze informatie wordt automatisch
een prk gegenereerd. Dat gebeurt op basis van bepaalde
geneesmiddelkenmerken, waaronder werkzame stof, sterkte
en farmaceutische vorm. Deze kenmerken vult het gic in
op basis van de productinformatie. Het gic kent dus niet
zelf prk’s toe aan geneesmiddelen. Het kan zo zijn dat er
onder één prk meerdere hpk’s vallen. Het hoeft dus geen
een-op-een relatie te zijn. Een voorbeeld is:
• prk: simvastatine tablet filmomhuld 20 mg;
• hpk: Zocor tablet 20mg;
• hpk: simvastatine cf tablet filmomhuld 20 mg.
De prk zegt niets over de onderlinge uitwisselbaarheid.
In de praktijk wordt de prk echter wel vaak gebruikt als
handvat voor de onderlinge uitwisselbaarheid. In veel gevallen is dit ook geen probleem, maar soms wel!
Zo zijn de verschillende handelsproducten van methylfenidaat
met gereguleerde afgifte niet onderling uit te wisselen. Ze vallen onder één prk, omdat de werkzame stof (methylfenidaathydrochloride), sterkte (bijvoorbeeld 10 mg) en farmaceutische vorm (capsule met gereguleerde afgifte) hetzelfde zijn.
Andersom kan het ook. Handelsproducten met een verschillende gpk (generiek product) of prk zijn soms wel uitwisselbaar. Zo hebben prednisolontabletten en prednisoloncapsules
een verschillende prk en gpk. Dit komt door het verschil in

de farmaceutische vorm, capsule of tablet. Deze twee prednisolonpreparaten zijn echter wel onderling uitwisselbaar.
Zorgverleners moeten zelf alert zijn of handelsproducten
onderling uitwisselbaar zijn of niet. U kunt hiervoor gebruikmaken van bronnen zoals het Informatorium Medicamen
torum, de productinformatie van de fabrikant, informatie
van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg)
en de Handleiding Geneesmiddelsubstitutie van de knmp.
In de g-standaard zijn de middelen waarbij substitutie tot
problemen kan leiden voorzien van een label, ‘overweeg om
niet te substitueren’ of ‘voorschrijven op hpk-niveau’. Een
softwareleverancier kan dit label implementeren om zorg
verleners op dit gebied te ondersteunen.
Voor meer uitleg zie: www.knmp.nl

KennisTest Menstruatieklachten
Het geven van het beste advies is uw prioriteit. Laat
daarom uw team de KNMP KennisTesten doen! Het
KNMP KennisTest-abonnement bestaat uit 28 KennisTesten, waaronder de nieuwe KennisTest Menstruatieklachten. Bij deze KennisTest leert uw team advies
geven over Menstruatieklachten. Deze KennisTest is
goed voor 1 accreditatiepunt van SANA/KAOF.
Nog geen abonnement? Voor meer info en om u aan te
melden: www.knmp.nl/kennistest
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In de praktijk worden prk’s nog wel eens gebruikt om te
bepalen of handelsproducten onderling uitwisselbaar zijn.
De prk is hier echter niet voor bedoeld. Het is goed u dat
als zorgverlener te realiseren. Hoe zit het dan, vraagt u zich
af? In dit artikel volgt een uitleg.

