Geachte collega,

Hierbij weer een overzicht van de GPK- en PRK-wijzigingen van het G-Standaardbestand van december
2020.

GPK-/PRK-WIJZIGINGEN
Voor de meeste handelsproducten voor immunotherapie met een ATC-code in ATC-groep V01AA was in het
verleden als werkzame stof “inhalatieallergeen” ingevuld. Naar aanleiding van verzoeken uit de praktijk en
een interne heroverweging is “inhalatieallergeen” in de samenstelling van deze handelsproducten gewijzigd in
een meer specifieke benaming. Hiervoor is uitgegaan van de ATC-naamgeving. Als gevolg hiervan zijn de
GPK’s en PRK’s voor handelsproducten voor immunotherapie gewijzigd. Ook is bij de nieuwe GPK’s de
groeps-ATC V01AA vervangen door de ATC-code voor de desbetreffende allergeensoort. Nu is aan de GPKen PRK-omschrijving te zien of het gaat om bijvoorbeeld huisstofmijtenallergeen, graspollenallergeen of
boompollenallergeen. Dat is duidelijker dan de aanduiding “inhalatieallergeen”.
Een overzicht van de wijzigingen is op verzoek verkrijgbaar bij het GIC.
LET OP: Net als voorheen bevat de PRK-omschrijving voor producten voor immunotherapie onvoldoende
informatie voor voorschrijver en apotheker. Als in deze omschrijving bijvoorbeeld de allergeensoort
“graspollenallergeen”" wordt genoemd, is niet op te maken welke grassoort wordt bedoeld. De producten zijn
daarom voorzien van de extra waarschuwing “onvoldoende informatie op PRK-niveau”. Deze waarschuwing
geeft aan dat het PRK-niveau onvoldoende informatie bevat voor voorschrijven en dat de apotheek aan de
hand van het PRK-niveau niet het juiste middel kan leveren. Hierbij is het advies om op HPK-niveau voor te
schrijven. Dit is beschreven in de Implementatierichtlijn “Medicatieproces productselectie” van Z-Index.
Naar aanleiding van het in de handel komen van Pollival oogdruppels zonder benzalkoniumchloride, is bij het
bestaande product Azelastin comod oogdruppels ook het hulpstof identificerend ingevuld. Waardoor beide
producten onder dezelfde PRK komen. Gevolg een nieuwe PRK voor azelastin comod oogdruppels.
De PRK’s van salmeterol/fluticason Wellnex inhpdr en Salflutin inhalpdr zijn gewijzigd. Dit om onderscheid te
maken tussen de verschillende inhalatoren.
Handelsproductnaam

HPK

Azelastin comod
oogdruppels 0,5mg/ml
flacon 10ml
Salmeterol/fluticason
Wellnex inhpdr 50/100mcg
60d
Salmeterol/fluticason
Wellnex inhpdr 50/250mcg
60d
Salmeterol/fluticason
Wellnex inhpdr 50/500mcg
60d
Salflutin inhalpdr
50/500mcg 60do
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Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van
KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070 3737377 (van 10:30 tot 17:00 uur) of e-mail gic@knmp.nl.
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