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NVHP Productoverzicht 

Uitleg kenmerken 
 
 Uit recombinant of uit bloed gemaakt: Of het stollingseiwit gemaakt wordt in kunstmatig 

opgekweekte cellen door gebruik van recombinant DNA-techniek, of dat het uit bloed van donoren 
wordt gezuiverd. 

 Humaan of dierlijk eiwit gebruikt in: Geeft aan in welke productiestappen er nog humaan of dierlijk 
eiwit gebruikt wordt. Het gebruik van deze eiwitten in de productie geeft mogelijk een ingang voor 
overdracht van ziekteverwekkers uit de donoren. Dit wordt ook wel aangeduid met de ‘generatie’ 
van het product. Uitgesplitst in 1: direct gebruik in het eindproduct, 2: gebruik in de voeding van de 
cellen die stollingsfactoren maken en 3: gebruik in het zuiveringsproces of in de productie van 
materialen die gebruikt worden in het zuiveringsproces.  

 Houdbaarheid gekoeld (2-8˚C): Hoe lang en onder welke temperatuur kun je het product bewaren? 
Veel producten moet je gekoeld bewaren. De werkzaamheid loopt bij hogere temperaturen sneller 
terug dan bij gekoeld bewaarde producten, de houdbaarheid bij kamertemperatuur of hoger is dus 
veel korter. 

 Houdbaarheid kamertemperatuur (tot 25 °C): Het product mag gedurende één enkele periode 
maximaal de aangegeven duur bij kamertemperatuur worden bewaard. Na zo’n periode mag het 
product niet terug in de koelkast worden geplaatst, maar moet het worden gebruikt of ingeleverd. 

 De beschikbare afvullingen IE: IE (Internationale Eenheden) is de maat waarin de hoeveelheid 
product wordt gemeten. Afvulling = de hoeveelheid per verpakking. In het buitenland wordt de 
afkorting IU gebruikt: International Units. 

 Profylaxe doseringsadvies: Hoeveel eenheden product per kilo lichaamsgewicht toegediend per x 
aantal dagen voor een volwassene voor profylactische behandeling (volgens de productinformatie). 
Dit doseringsadvies betreft volwassen patiënten en is een gemiddelde. Alleen je behandelend arts 
kan in overleg met jou de voor jou juiste doses vaststellen. De verschillende frequenties van 
toediening laten zien of een product een verlengde werking heeft (ook wel genoemd: 
langerwerkende producten of producten met een verlengde halfwaardetijd). 

 Fabrikant -> importeur: Ten eerste de fabriek die het product maakt. -> Soms is er een ander 
bedrijf dat het product in Nederland te koop aanbiedt. 

 Werkzame stof: wetenschappelijke naam van de werkzame stof. 
 Datum eerste handelsvergunning: De datum waarop de fabrikant voor het eerst de vergunning 

kreeg om het middel te mogen verkopen. 
 Goedgekeurd voor kinderen: Niet alle producten zijn goedgekeurd voor alle leeftijden, soms wordt 

een beperking opgelegd door het ontbreken van informatie of zorgen over de effecten op 
ontwikkelende kinderen. 

 Extra monitoring: Heeft een geneesmiddel in de SmPC een zwart driehoekje  dan houdt het CBG 
(de autoriteit die in Nederland de kwaliteit van geneesmiddelen monitort) het extra in de gaten, zij 
vragen de gebruiker extra te letten op bijwerkingen en deze te melden. Dit gebeurt onder andere 
bij nieuwe middelen. Deze zijn dan al wel heel goed onderzocht, maar de keuringsinstantie wil 
bijvoorbeeld in de gaten houden of er zeldzame bijwerkingen optreden die voorheen niet bekend 
waren. 

 Link naar instructiefilm: Een filmpje over het gereedmaken voor inspuiting van het 
stollingsproduct. Eerst moet het stollingspoeder worden opgelost in de vloeistof (het 
reconstitueren), daarna naar de injectiespuit overgebracht. Ook het inspuiten vergt de nodige 
handelingen. 
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 Link naar SmPC: SmPC of SPC (Summary of Product Characteristics) = Samenvatting van de 
kenmerken van het product. De productinformatie voor artsen en apothekers. Dit staat in de 
Geneesmiddelenmiddeleninformatiebank van het CBG. In de tabellen staan de linken naar het 
betreffende document. 

 Productie-methode plasmaproducten: Methode van opzuiveren van de stollingsfactor uit het bloed 
(zie ook de uitgebreide achtergrondinformatie) 

 Methode van halfwaardetijd: Sommige producten hebben de stollingsfactor bewerkt of een 
alternatief gebruikt, om zo langere werkzaamheid te verkrijgen. De methode hiervoor staat hier 
genoemd. 

 Virusinactivatie/verwijdering: Bewerkingen om virussen onschadelijk te maken. 
 Gebruikte cellijn: Voor de productie van het stollingseiwit wordt gebruik gemaakt van gekweekte 

cellen. Die cellen worden genetisch gemodificeerd om stollingsfactor te produceren. De cellen 
komen oorspronkelijk van dieren of van mensen. 

 Donorinformatie: Informatie over het type bloeddonor (betaald/onbetaald). Niet van toepassing 
voor recombinant producten. 

 Het toedieningsvolume: De hoeveelheid die je inspuit. 
 De prijs per één internationale eenheid stollingsfactor: Hoeveelheid product ten opzichte van 1 ml 

plasma. IE wordt gedefinieerd door WHO International Standards. De maximaal door de 
ziekenhuizen bij de zorgverzekeraar te declareren prijs wordt door de overheid (Nederlandse 
Zorgautoriteit) vastgesteld. 

 Stollingspoeder: Het poeder zit verpakt in een flesje, ampul, flacon, spuit etc.. 
 Oplosmiddel: Het oplosmiddel zit verpakt in een flesje, ampul, flacon, spuit etc. 
 Koppeling: Systeem om poeder en oplosmiddel samen te voegen. 
 Naald: Merk, type en maat naald 
 Ontsmetting: (aantal) alcoholdoekjes. 
 Verbandmiddel: Pleister of verband 
 Plaats(en) partijnummer en titel: Houd een logboek (bijvoorbeeld in de Vaste Prik App) bij van de 

injecties. Vermeld wanneer je welke hoeveelheid product gebruikte en wanneer je welke 
bloedingen kreeg. Noteer daarin ook altijd het partijnummer. Bij eventuele bijwerkingen valt dan te 
achterhalen welke partij voor problemen zorgt en bij productieproblemen kan achterhaald worden 
welke partijen je hebt gebruikt. Het nummer kan op de buitenverpakking (het doosje) en/of de 
primaire verpakking (flesje, flacon, spuit) staan vermeld onder de titel Lot, Batch of Charge. 

 ATC-code: Classificatiesysteem voor geneesmiddelen, naar het orgaan of systeem waarop ze 
werkzaam zijn en daarna op therapeutische en chemische eigenschappen. Wikipedia over ATC-
code. 

 Registratienummer: Het nummer dat een geneesmiddel krijgt bij registratie. RVG-nummers zijn van 
geneesmiddelen die door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voor Nederland werden 
geregistreerd. Tegenwoordig worden alle biologische geneesmiddelen door de EMA voor Europa 
geregistreerd met een EU-nummer. 

 Update: Datum waarop wij de informatie van dit product voor het laatst hebben bijgewerkt. 
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