
3 Hoofdstuk

Geneesmiddelen voor kinderen*

3.1 Inleiding

Als een volwassene een geneesmiddel krijgt voorgeschreven, kan hij er zeker 
van zijn dat de veiligheid en de werkzaamheid ervan uitvoerig zijn getest bij vol-
wassen mensen. Dat is immers een voorwaarde voor toelating tot de markt 
(registratie). Datzelfde kan niet gezegd worden over kinderen. De meeste 
geneesmiddelen die zij krijgen zijn niet bij kinderen getest, alleen bij volwasse-
nen. Vaak zijn geneesmiddelen voor kinderen niet verkrijgbaar in voor hen 
geschikte vorm en dosering1. Gebrekkige kennis van kindergeneesmiddelen is 
een internationaal fenomeen, waarmee kinderartsen al tientallen jaren worstelen2. 
Het wordt tijd om maatregelen te treffen die deze situatie verbeteren.

3.2 Registratie van geneesmiddelen

Sinds 1995 berust de coördinatie van de registratieprocedures voor geneesmidde-
len van de EU-landen bij de EMEA (European Medicines Evaluation Agency), 
waarin alle lidstaten participeren. Het doel van de registratieprocedures is de vei-
ligheid, kwaliteit en werkzaamheid van geneesmiddelen te waarborgen en ook 
het bieden van wettelijke bescherming aan patiënten en behandelende artsen. 
Tenzij het om specifieke kindergeneesmiddelen gaat, is het niet verplicht om 

* Opgesteld door dr YA van Duivenboden, secretaris bij de Gezondheidsraad.
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geneesmiddelen bij kinderen te testen, zelfs niet als het waarschijnlijk is dat ze 
tot de doelgroep behoren. De farmaceutische industrie zal een dergelijke stap ook 
niet zo snel uit zichzelf nemen, want daar is veel tijd en geld mee gemoeid, ter-
wijl de middelen ook zonder dat op den duur hun weg wel vinden in de kinderge-
neeskunde. Gevolg is dat veel geneesmiddelen voor kinderen niet zijn 
geregistreerd voor die doelgroep.

3.3 Cijfers over niet-geregistreerd gebruik in Nederland

Er zijn verschillende soorten van ‘ongeregistreerd’ geneesmiddelengebruik te 
onderscheiden. Een recent verschenen proefschrift werpt licht op de situatie bij 
kinderen in Nederland3. ’t Jong, auteur van het proefschrift, geeft de volgende op 
de praktijk gebaseerde indeling:
1 Toepassing van niet geregistreerde geneesmiddelen, dat wil zeggen niet voor 

kinderen geregistreerd. Hieronder vallen:
• middelen die in het geheel niet zijn geregistreerd
• middelen die wel zijn geregistreerd, maar

waarbij de kinderleeftijd volgens de productinformatie een contra-indicatie 
is
of waarbij doseringsrichtlijnen voor kinderen in de productinformatie ont-
breken
of waarvan de ziekenhuisapotheek preparaten voor kinderen vervaardigt. 

2 Zogeheten ‘off-label’ toepassing: het middel is wel geregistreerd voor kinde-
ren, maar de toepassing is anders dan in de vergunning omschreven, zoals 
een andere leeftijdsgroep, indicatie, toedieningsweg of -vorm, dosering of 
frequentie van doseren.

’t Jong onderzocht en classificeerde geneesmiddelvoorschriften voor kinderen. 
Het onderzoek betrof een academisch centrum4,5 (2139 voorschriften), een alge-
meen ziekenhuis6(1017 voorschriften) en de algemene populatie7 (17.453 voor-
schriften). De tabel geeft een overzicht van de resultaten.

voorschriften aan kinderen geregistreerd niet geregistreerd off-label

academisch ziekenhuis 34% 48% 18%

algemeen ziekenhuis 28% 28% 44%

algemene populatie 71% 15% 14%

Bron: ’t Jong
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Van de geneesmiddelen die vermeld staan in het Repertorium 1988/1999 en die 
in principe aan kinderen gegeven kunnen worden, is 71% niet of slechts gedeel-
telijk voor kinderen geregistreerd8. 

3.4 Risico’s voor kinderen

Van de meeste nieuwe geneesmiddelen is weinig bekend over schade op de lange 
termijn. Juist bij kinderen zijn dergelijke effecten voorstelbaar omdat zij, anders 
dan volwassenen, in de fase van groei en ontwikkeling verkeren. Naarmate ze 
jonger zijn, zijn ze gevoeliger in dit opzicht. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen 
dat het gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij zeer jonge patiëntjes tot groei-
vertraging kan leiden. Dat vraagt om een spaarzaam en zeer zorgvuldig beleid. 
Het voorschrijven van deze middelen aan kinderen onder de twee jaar komt, 
ondanks het feit dat het off-label is voor leeftijd en dosis, op grote schaal voor9. 

De geschiedenis leert dat kinderen extra gevoelig zijn voor bijwerkingen van 
geneesmiddelen. Bekende voorbeelden in de wetenschappelijke literatuur zijn de 
ernstige bijwerkingen ten gevolge van propofol bij opgroeiende kinderen10,11, 
natriumvalproaat en salicylaten bij peuters12-14, chlooramphenicol en benzylalco-
hol bij pasgeborenen15-17 en het overbekende effect van thalidomide op de foe-
tus18.

Het optreden van bijwerkingen is inherent aan het gebruik van geneesmidde-
len, ongeacht of ze geregistreerd zijn of niet3,19,20. De vraag of de kans op bijwer-
kingen groter is bij ‘ongeregistreerde’ middelen is moeilijk te onderzoeken, 
alleen al omdat artsen vermoedelijk geneigd zijn om ongeregistreerde producten 
eerder voor te schrijven als de conditie van het kind ernstiger is. Toch zijn er 
inmiddels enkele aanwijzingen dat ernstige bijwerkingen inderdaad vaker bij 
ongeregistreerde toepassing optreden19,21. 

Zelfs als bijwerkingen van een bepaald middel te vermijden zijn, omdat er 
betere alternatieven voor kinderen beschikbaar zijn gekomen, blijven artsen het 
vaak voorschrijven. Een recent voorbeeld uit ons land is het middel deptropine 
voor de symptomatische behandeling van allergische rhinitis en chronische bron-
chitis. Het is in 1962 in ons land geregistreerd, maar niet voor gebruik bij kinde-
ren. Een onderzoek bij kinderen in de leeftijd van 1 tot 10 jaar, gepubliceerd in 
het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde in 1992, bracht ernstige bijwerkin-
gen aan het licht, zoals hallucinatie, agitatie, agressie, angst en andere neuropsy-
chiatrische stoornissen22. Het middel werd daarop geschrapt uit de richtlijnen 
voor de behandeling van kinderen met astma. Het gebruik bij kinderen is inder-
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daad afgenomen, maar nog niet verdwenen3,23. De implementatie van dit soort 
belangrijke empirische gegevens laat te wensen over. 

3.5 De praktijk van het voorschrijven aan kinderen

Expliciete, wetenschappelijk goed onderbouwde documentatie van de genees-
middelen die kinderen krijgen, is beperkt. Meestal maakt een arts zelf of in over-
leg met collega’s, zijn keuze en neemt beslissingen over dosering en toediening. 
Daarbij kan hij gebruik maken van andere bronnen, zoals:
• Gegevens over doseringen voor volwassenen. Deze bieden weinig houvast 

omdat domweg extrapoleren van die gegevens vanuit de veronderstelling dat 
kinderen ‘kleine volwassenen’ zijn, onjuist is24,25. Mogelijke gevolgen zijn 
schade door te hoge dosering of uitblijven van effect door te lage dose-
ring25,26. De verhouding tussen lichaamsoppervlak en volume is bij kinderen 
veel groter, hun metabolisme is anders en ze zijn in de groei. Vaststellen van 
de juiste dosering zou gebaseerd moeten zijn op onderzoek naar het gedrag 
in het lichaam van dat specifieke middel bij kinderen in de leeftijdsklasse 
waartoe het patiëntje in kwestie behoort. Ook zijn de beschikbare vorm en 
dosis zelden geschikt voor kleine kinderen. Het domweg halveren van pillen 
blijkt bijvoorbeeld tot grote variatie in de dosis te leiden27.

• Medische literatuur. De kwaliteit van het gepubliceerde onderzoek bij kin-
deren laat te wensen over. Inadequate proefopzet, onvolledige documentatie, 
onjuiste toepassing van statistische analysemethoden, te kleine aantallen en 
beperkte onderverdeling in leeftijdsgroepen zijn eerder regel dan uitzonde-
ring. Bij kritische beschouwing blijken de conclusies vaak niet verdedig-
baar28.

• Lokale richtlijnen. Ziekenhuizen ontwikkelen dikwijls zelf richtlijnen en 
formularia voor kinderen, zich daarbij baserend op een combinatie van 
wetenschappelijke literatuur en ter plaatse opgedane praktijkervaring. 

Laatstgenoemde optie is veruit te verkiezen boven de individuele aanpak. Nog 
beter is het de bestaande praktijkervaring te bundelen in ziekenhuisoverstijgende, 
landelijke richtlijnen. Het Medicines for children formularium in het Verenigd 
Koninkrijk is hiervan een voorbeeld29. In Nederland wil de Vereniging Ggz dit 
stramien volgen. Het plan is om via landelijke monitoring van voorschrijfgedrag 
te komen tot één landelijk formularium voor geneesmiddelen voor kinderen bin-
nen de geestelijke gezondheidszorg30. Hoe zinnig deze initiatieven ook zijn, 
gebundelde praktijkervaring is een te smalle basis voor een werkelijk veilig en 
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doelmatig voorschrijfbeleid. Dat is alleen bereikbaar door de combinatie van 
adequaat wetenschappelijk onderzoek bij kinderen en praktijkervaring. 

3.6 Analyse van het College voor zorgverzekeringen (CvZ)

Het wetenschappelijk geneesmiddelenonderzoek bij kinderen blijft, zoals 
gezegd, ver achter bij de behoefte. Volgens een vorig jaar gepubliceerde analyse 
het CvZ zijn de vijf dringendste knelpunten31:
• gebrek aan financiële middelen voor klinisch geneesmiddelenonderzoek bij 

kinderen
• gebrek aan kennis over geneesmiddelen die daadwerkelijk bij kinderen wor-

den toegepast of die wellicht in de toekomst bij kinderen toepassing vinden
• gebrekkige verspreiding van kennis over farmacotherapie voor kinderen
• onvoldoende registratie van praktijkervaringen van artsen
• gebrek aan basale kennis over de wijze waarop geneesmiddelen zich in het 

kinderlichaam gedragen (farmacologie, farmacokinetiek).

Op basis van zijn analyse beveelt het CvZ aan:
• de oprichting door VWS van een kenniscentrum voor zowel inhoud als 

beleid
• een pleidooi van de Nederlandse overheid bij de EU voor regelgeving die de 

industrie aanzet tot de uitvoering van klinisch geneesmiddelenonderzoek bij 
kinderen

• uitbreiding van geneesmiddelspecifieke informatie in het Farmacotherapeu-
tisch Kompas over kindertoepassingen 

• ordening naar bewijskracht (level of evidence) van de wetenschappelijke 
kennis

• meer inzet van publieke middelen voor geneesmiddelenonderzoek bij kinde-
ren

• te behalen gezondheidswinst als leidend principe te gebruiken voor het vast-
stellen van onderzoeksprioriteiten.

De commissie onderstreept het belang van dit rapport. Zij onderschrijft de con-
clusies en beschouwt de aanbevelingen als een goede stap op weg naar een betere 
onderbouwing van het voorschrijven van geneesmiddelen aan kinderen. 
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3.7 Deelname van kinderen aan onderzoek

Een belangrijk punt, naast de aspecten waarvoor het CvZ aandacht vraagt, is de 
daad-werkelijke deelname van kinderen aan geneesmiddelenonderzoek. Daar-
voor moeten de ouders toestemming geven; kinderen van twaalf jaar en ouder 
hebben hierin ook zelf een stem. Van nature bestaat er bij ouders een zekere 
terughoudendheid: kinderen zijn extra kwetsbaar vanwege de fysiologische en 
emotionele ontwikkeling waarin ze verkeren en het is hun rol om het kind te 
beschermen tegen onnodige risico’s. Ook als samenleving vinden we intuïtief dat 
kinderen niet zomaar als ‘proefkonijnen’ mogen dienen voor allerlei ingrepen ter 
wille van de vooruitgang. Daarom heeft de wetgever strenge eisen gesteld aan 
medisch wetenschappelijk onderzoek met kinderen32,33. Het onderzoek moet 
mede aan het kind zelf ten goede kunnen komen. Als dat niet zo is, is het verbo-
den, behalve als het onderzoek betreft dat uitsluitend bij kinderen kan worden 
gedaan en waarvan de risico’s verwaarloosbaar en de bezwaren minimaal zijn. 

In het geval van klinisch geneesmiddelenonderzoek bij kinderen zal het in de 
regel gaan om onderzoek dat ook aan het kind zelf ten goede kan komen. Dat 
neemt niet weg dat kinderen in de interventiegroep zekere risico’s lopen die nu 
eenmaal voortvloeien uit het feit dat het middel of de dosering ervan nog niet bij 
leeftijdgenoten is getest. Het alternatief is geneesmiddelen uitproberen bij indivi-
duele kinderen. Dat is wat nu in de praktijk vaak gebeurt. In zekere zin betekent 
de toediening van zo’n geneesmiddel steeds opnieuw een experiment, maar dan 
slecht opgezet, met een omvang van N=1 en zonder controlegroep. Terwijl kin-
deren in deze situatie ook worden blootgesteld aan onvoldoende geteste midde-
len, worden ouders lang niet altijd geïnformeerd over het experimentele karakter 
van de medicatie en wordt hun toestemming voor het ‘experiment’ niet gevraagd. 
Vanuit dit gezichtspunt is de wetenschappelijke aanpak veruit te verkiezen boven 
de individuele. Bovendien is wetenschappelijk onderzoek bij groepen kinderen 
betrouwbaarder doordat men systematisch te werk gaat en kan controleren voor 
leeftijd en voor placebo-effecten.

Maar hoe overtuigend de voordelen van goed opgezet wetenschappelijk 
onderzoek ook zijn, de uitvoering ervan in de praktijk kent belemmeringen, 
alleen al omdat de arts-onderzoeker de ouders deelgenoot moet maken van de 
onzekerheden waarmee het voorschrijven van geneesmiddelen aan kinderen 
gepaard gaat. Artsen vinden het niet altijd makkelijk die onzekerheid uit te spre-
ken. En bij ouders bestaat de – invoelbare – neiging om ‘nee’ te zeggen tegen 
deelname van hun kind aan wetenschappelijk onderzoek waaraan risico’s, hoe 
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klein ook, zijn verbonden34. In de praktijk zijn ouders overigens doorgaans wel 
bereid hun toestemming te geven, mits zij goede voorlichting krijgen.

Om de noodzakelijke inhaalslag in het klinisch geneesmiddelenonderzoek bij 
kinderen te doen slagen, zal dan ook terdege aandacht besteed moeten worden 
aan de kwaliteit van de informatieverstrekking en de counseling. Dat is een las-
tige taak. Het primaire belang van deelname is immers de ontwikkeling van de 
juiste medicatie voor toekomstige patiëntjes, ook in het geval er een therapeuti-
sch belang voor het kind zelf is. Ouders moeten dat weten om een weloverwogen 
beslissing te kunnen nemen. Dat sluit overigens niet uit dat zij in hun afweging 
het maatschappelijke belang van het onderzoek betrekken. Het is ook legitiem 
hun te vragen dat te doen, onder de voorwaarde dat morele druk of drang de vrij-
willigheid van de ouderlijke beslissing niet ondermijnt.

Het eist veel van de communicatievaardigheid van artsen om aan deze ver-
schillende aspecten recht te doen. Het is ook niet eenvoudig om ouders bijvoor-
beeld eerst te moeten uitleggen dat het gaat om een nieuwe, mogelijk 
waardevolle therapie voor hun kind om daar vervolgens aan te moeten toevoegen 
dat de opzet van het onderzoek met zich meebrengt dat hun kind ook in de con-
trolegroep terecht kan komen, en dan een placebo- of standaardbehandeling 
krijgt35. Het is zeker mogelijk dat aan de ouders uit te leggen, maar het moet wel 
zorgvuldig gebeuren door artsen die daarin getraind zijn. Ook het op een verant-
woorde manier betrekken van (oudere) kinderen bij beslissingen over deelname 
aan klinisch geneesmiddelenonderzoek vergt bijzondere vaardigheden die 
geleerd moeten worden36. Expliciete aandacht voor deze communicatieve aspec-
ten in de opleiding en training zou een belangrijk onderdeel moeten zijn van de 
noodzakelijke inspanningen ter bevordering van het wetenschappelijk genees-
middelenonderzoek bij kinderen. 

3.8 Conclusies en aanbevelingen

De toepassing van geneesmiddelen bij kinderen is niet optimaal. Veel van de 
middelen die zij krijgen, zijn niet systematisch onderzocht bij leeftijdgenoten. De 
commissie onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het CvZ om te 
komen tot een beter onderbouwd geneesmiddelenbeleid voor kinderen. Zij tekent 
daarbij aan dat bereidheid van ouders en kinderen tot deelname aan wetenschap-
pelijk onderzoek een noodzakelijke voorwaarde is om de beoogde verbeteringen 
te bereiken. De commissie acht in dit verband expliciete aandacht voor scholing 
van (kinder)artsen inzake informatieverstrekking en counseling van cruciaal 
belang.
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