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SUMMARY: The article describes the compounding, dispensing and 
reimbursement of orphan drugs in Belgium 15 years after the implementation of 
the EU Directive on orphan drugs. Despite the fact that they are life-threatening 
and free of charge, patient compliance to oral orphan medication seems to be a 
major problem that needs to be handled by the dispensing pharmacist. 
Parenteral orphan medication needs to be compounded in the hospita! 
pharmacy following strict guidelines concerning handling and storage. For ultra
rare disorders the medication needs to be compounded using sometimes 
chemica! grade ingredients without any pharmaceutical monograph. Cost
effectiveness will always remain a subject for debate. 
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Definities 
Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen bestemd voor de diagnose, 
preventie of behandeling van een levensbedreigende of chronisch invaliderende 
aandoening met een prevalentie van maximaal 5 per 10000 personen in de 
Europese Gemeenschap. Deze ziekten worden zeldzame aandoeningen 
genoemd (EG 141/2000). Op dit ogenblik zijn er duizenden dergelijke ziekten 
beschreven (zie nuttige links/ 1). Alle Belgische patiëntengroepen rond deze 
zeldzame ziekten hebben zich verenigd in een overkoepelende organisatie (zie 
nuttige links/ 2). Vermits er in ons land geen registers bijgehouden worden van 
deze patiëntengroepen, is het juiste aantal patiënten onbekend. Naar schatting 
zouden dat er 60000 zijn. 

Bij de behandeling van deze zeldzame ziekten worden door de apothekers 
uiteenlopende middelen afgeleverd zoals verpakte geneesmiddelen {1,2), 
implantaten ("weesimplantaten"), (steriele) verbanden en materialen, 
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voedingssupplementen en dieetproducten (3), magistrale en officinale 
bereidingen. 

Omwille van de complexiteit van deze aandoeningen en het zeer beperkte aantal 
patiënten, hebben de Europese en nationale overheden maatregelen 
uitgevaardigd om de ontwikkeling van deze specifieke middelen te stimuleren 
{zie nuttige links, 3). Zo zijn er op dit ogenblik meer dan 1300 dergelijke 
producten in klinisch onderzoek in Europa voor honderden zeldzame ziekten {zie 
nuttige links, 4). Na gemiddeld 1095 kalenderdagen is de ganse procedure tot 
een 11 EMA orphan drug authorization" doorlopen en wordt, in het beste geval, 
het middel als weesgeneesmiddel erkend in alle Europese lidstaten ("marketing 
authorization 11

). 

Van deze meer dan 1300 producten in klinische studie zijn er vandaag 99 erkend 
als weesgeneesmiddel door EMA {zie nuttige links, 4) en voor 69 daarvan werd, 
conform de Belgische wetgeving, een aanvraag tot terugbetaling bij het RIZIV 
ingediend: voor 9 is de terugbetaling geweigerd (Ceplene, Firdapse, Mepact, 
Pedea, Photobarr, Prialt, Siklos, Votubia, Wilzin) en 60 hebben dus een 
terugbetaling gekregen (categorie A met attest) {zie nuttige links, 5). Voor 27 
weesgeneesmiddelen is nog steeds geen Belgische CNK-code aangevraagd: die 
moeten dus meestal uit het buitenland ingevoerd worden (zie nuttige links, 6}. 
Voor 14 weesgeneesmiddelen werd de terugbetaling uitgebreid tot een andere 
indicatie dan de oorspronkelijke zeldzame aandoening. Twee 
weesgeneesmiddelen zijn op verzoek van de firma van de markt teruggetrokken 
(Onsenal, Thelin) en 6 hebben na de marketing authorization hun "orphan 
authorization" weer ingeleverd (Afinitor, llaris, lxiaro, Revolade, Sutent, Xyrem). 
Voor 17 weesgeneesmiddelen is de 10 jaren bescherming afgelopen en kunnen 
nu generische producten en biosimilars op de markt komen. Voor 2,9 % van het 
totale budget geneesmiddelen op volksgezondheid kunnen nu dus tientallen 
zeldzame en levensbedreigende aandoeningen behandeld worden waarvoor 
vroeger meestal geen behandeling voorhanden was (4). Bovendien worden in 
de Belgische ziekenhuizen verschillende farmaceutische producten afgeleverd 
voor de behandeling van zeldzame ziekten die (nog?) niet als zodanig door EMA 
erkend zijn zoals Berinert (Hereditair Angiooedeem), Cerezyme (Gaucher), Flolan 
(Pulmonaire Arteriële Hypertensie), Normosang (Porfyrie), Prolastine (alfa-1-
Anttrypsine deficiëntie), Remodulin (Pulmonaire Arteriële Hypertensie} en een 
heel gamma boedderivaten voor zeldzame stollingsziekten: Advate, Benefix, 
Haemate P, Haemocomplettan P, Helixate, Kogenate, Nonafact, Novoseven, en 
Refacto. 
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Het overgrote deel van de weesgeneesmiddelen wordt ingezet bij de 
behandeling van zeldzame tumoren. Patiëntenregistratie gebeurt bij de Stichting 
Kankerregister en de behandeling (die dikwijls duur, complex en multidisciplinair 
is) verloopt volgens de richtlijnen van het College voor Oncologie en EORTC. De 
Europese definitie van een weesgeneesmiddel is gebaseerd op prevalentie maar 
dat is voor tumoren niet altijd hanteerbaar. Daarom zou de definitie hier beter 
omgezet worden naar incidentie: minder dan 1 % bijvoorbeeld betekent in ons 
land minder dan 600 nieuwe gevallen per jaar. 

Bereiding en aflevering 
De helft van de weesgeneesmiddelen moet peroraal toegediend worden en kan 
dus in de toekomst best in de plaatselijke officina afgeleverd worden. Voor twee 
weesgeneesmiddelen (Revlimid en Thalidomide) moet een Risico Management 
Program nageleefd worden. Niettegenstaande het hier patiënten betreft met 
een levensbedreigende of chronisch invaliderende aandoening en ze volledig 
terugbetaald zijn, laat de therapietrouw voor de orale vormen veel te wensen 
over. Hier ligt dus een belangrijke taak voor de afleverende apotheker (figuur 1). 
Verschillende weesgeneesmiddelen (Glivec, Lysodren, Sprycel, ... ) moeten geplet 
worden onder de afzuigkast. 

Parenterale vormen dienen steeds in een ziekenhuis bewaard en toegediend; ze 
moeten dikwijls ex-tempore steriel bereid worden (CIVA) in de 
ziekenhuisapotheek, eventueel in de cyto-ruimte maar steeds volgens GMP
richtlijnen. Ook uitbesteding van deze, bereiding wordt mogelijk. Dikwijls betreft 
het hier macromoleculen en moeten er dus strikte voorzorgen (koude keten, niet 
schudden, korte bewaringstijd) in acht genomen worden. Gedetailleerde 
bereidingsprocedures met dubbele controle en een nauwkeurige beschrijving 
van het toedieningmateriaal is hier aangewezen. Toediening bij de patiënt thuis 
door een verplegende, na bereiding in een ziekenhuisapotheek, kan overwogen 
worden. 

Voor de behandeling van enkele zeer zeldzame ziekten moet, voor zover er geen 
geregistreerde farmaceutische specialiteiten bestaan, overgegaan worden tot 
een magistrale bereiding. Verschillende van de nodige grondstoffen komen 
echter niet voor op deze lijst en zijn dus niet-vergunde weesgrondstoffen (zie 

nuttige links, 7): 3,4-diaminopyridine, 3-natriumhydroxybutraat, bi-myconase, 
chenodesoxycholzuur, L-citrulline, coEnzyme Q 10, dibutylsquaric acid, 
diphencyprone, D-mannose, D-ribose, fenfluramine, glycine, 
natriumfenylbutyraat, primaquine en pyridoxalfosfaat. Een KB is in 
voorbereiding om deze toestand te legaliseren. Vermits ze aangekocht worden 
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buiten de farmaceutische groothandel moeten ze eerst geanalyseerd worden 
door een erkend labo (voor sommige weesgrondstoffen zijn geen monografieën 
beschreven in een farmacopee), wat toch de nodige kosten met zich meebrengt. 
Ook de bereidingsprocedures zouden best in een (Europees?) formularium 
gestandaardiseerd worden. 

Evaluatie 
Het vinden van de klinische evidentie voor weesgeneesmiddelen zal altijd 
moeilijk blijven omdat het hier per definitie over zeldzame aandoeningen gaat 
en er dus nooit grote groepen patiënten zullen gevonden worden. Anderzijds is 
placebo gecontroleerd onderzoek om ethische redenen hier meestal totaal 
onmogelijk. Voor slechts 41 weesgeneesmiddelen is in de open medische 
literatuur enig vergelijkend onderzoek gepubliceerd. Het Franse medische 
tijdschrift Prescrire heeft een eigen evaluatie doorgevoerd waarbij ze 2 
weesgenees-middelen de hoogste quotering meegaven (Carbaglu voor NAGS
deficiëntie en Orfadin voor tyrosinemie). 

De "commercialisering" van weesgeneesmiddelen vertoont nog enkele andere 
bijzondere aspecten eigen aan zeldzame chronische aandoeningen: 
• weinig klinische studies voor moeilijk diagnosticeerbare zeldzame ziekten 

• administratieve en financiële hulp bij een Europese registratie 
• wettelijke bescherming van de markt gedurende tien jaren 
• eerder hoge prijzen voor een klein aantal afleveringen 

• grote kans op volledige terugbetaling mits nationale aanvraag en een beperkt 
aantal voorschrijvers voor een constant maar klein aantal patiënten binnen 
goed georganiseerde patiëntengroepen. 

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft begin juli 
2009 haar rapport "Policies for Rare Diseases and Orphan Drugs 11 gepubliceerd 
(6) waarin o.a. volgende punten naar voor komen die belangrijk zijn voor de 
apotheker: 

• Het budget weesgeneesmiddelen zal waarschijnlijk verdubbelen over de vijf 
volgende jaren omdat het aantal weesgeneesmiddelen dan zal verdubbeld 
zijn (84 155 161 € in 2009). Drastische wijzigingen zijn hier niet in overweging 
genomen zoals terugbetaling bij aflevering in een officina, registratie van 
generieken en biosimilars, enz. 

• Ons land is een van de laatste Europese landen waar de orale vormen van de 
weesgeneesmiddelen nog bijna uitsluitend verdeeld worden door een 
ziekenhuisapotheek. 
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• De eventuele terugbetaling volgt een chaotisch proces langs 26 R!ZIV
colleges, het Bijzonder Solidariteitsfonds, het Kankerfonds en eventueel 
andere private fondsen. Het KCE stelt één "centraal RIZIV-loket" voor om al 
deze aanvragen te kanaliseren. Daarnaast wordt een aantal 
weesgeneesmiddelen toegediend in "compassionate use" of "medical need 11

• 

Dit rapport heeft een aantal aanbevelingen opgesteld die zijn opgenomen in het 
Nationaal Plan voor Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen. 

Taak apotheker 
Voor de klinische apotheker is er dus een belangrijke taak weggelegd bij de 
aflevering, de bereiding en de toediening van een weesgeneesmiddel zoals: 

• verbeteren van de therapietrouw voor de orale vormen van de 
weesgeneesmiddelen 

• rapporteren van nevenwerkingen die bij zeldzame aandoeningen altijd 
moeilijk te detecteren zijn 

• opvolgen van de patiënten met een zeldzame aandoening op de intensieve 
eenheden en op het metabool centrum, zowel in het eigen ziekenhuis als 
extra muros, waar de parenterale therapie wordt toegediend (eventueel kan 
dat ook bij de patiënt thuis gebeuren) 

• registreren van het off-label gebruik, vooral op pediatrie 

• verifiëren van de terugbetalingmodaliteiten, nauwkeurige registratie van het 
verbruik en overleg met de voorschrijvende artsen en met de producenten 

• opvolgen van de "metabole doos" in de spoedkast met dringende medicatie 
voor metabole spoedinterventies .. 
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MEDEDELINGEN 

APOTHEKERSMUSEUM IN URK (NL) 

Het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed 'De Eenhoorn' aan het Folksdiep 6 in 
832 MK URK (Nederland) is vanaf heden twee dagen per maand gewoon open 
voor bezoekers: de 2e woensdag en de 4e zaterdag. 

Contacten: geschiedenis@knmp.nl 

aibmail@euronet.be 

SYMPOSIUM 13 NOVEMBER 2015 

Thema en doelgroepen 

August Kekulé, professor aan de Universiteit van Gent, maakte 150 jaar geleden, in 1865, zijn 
belangwekkende hypothese over de structuur van de benzeenmolecule bekend. De sectie Historiek 
van de scheikunde {KVCV} ziet in deze gedenkwaardige gebeurtenis een ideaal thema voor een 
symposium om haar eigen zilveren jubileum te vieren. Dit doet ze in samenwerking met de Universiteit 
Gent en haar zustervereniging in Nederland, de KNCV. 

In de voormiddag wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de hexagonale structuur van deze 
belangrijke molecule met bijzondere aandacht voor de korte verblijfperiode van Kekulé te Gent. 
Vervolgens worden de evolutie van de structuurinterpretatie in de daarop volgende jaren en de meer 
recente inzichten over de elektronenconfiguratie behandeld. 
In de namiddag komen onderwerpen aan bod die in direct verband staan met benzeen. Vóór de eerste 
hypothese over de benzeenstructuur waren er al synthetische kleurstoffen ontdekt, maar de 
toepassing kwam in een stroomversnelling door de zich snel ontwikkelende kleurstofindustrieën. Ten 
slotte worden de minder gekende overgang van sommige benzeenderivaten in geneesmiddelen en de 
milieu- en gezondheidsaspecten van benzeen en zijn derivaten behandeld. 

Dit symposium richt zich tot alle professoren, leerkrachten en studenten in de scheikunde, farmacie 
en milieuwetenschappen, alsook beleidsmakers en technici van de industrie en de overheid. Ook alle 
belangstellenden in de geschiedenis van de scheikunde, de farmacie, de industrie en de 
milieuwetenschappen zijn zeer welkom. 

Het symposium grijpt plaats in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen te Gent, 
waar zich allerlei relicten van Kekulé bevinden. Hier zal een kleine tentoonstelling over '150 Jaar 
benzeenformule 1 opgesteld zijn. 
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